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 המדקה

 ?הלא לכל ףתושמה המ

 .תיתנוכשה תונחב תינובשח תקפה -

 .הנח-סדרפב דידי לש ןופלטה רפסמ שופיח -

 םימשרמה לכ ןיב "הנשוש הדודהמ יתלביק"ש םיחופת תגוע םשרמ שופיח -

 .םייטרפה

 .םויה ךלהמב ויהש תואצוה לש תיתיבה תונובשחה תלהנהב םושיר -

 ךרוע לש ויתוחוקל תואמל דרשמה תבותכ יוניש לע תישיא העדוה חולשמ -

 .ןיד

 .םיילענה ןוקית קיטובב (5%-ב םיפירעתה תאלעה) שדח ןוריחמ תקפה -

 :אוה ולאה תויוליעפה לכל ףתושמה

 .לשיא בשחמ תרזעב ןעצבל רשפאש .א

 לע יאמצע ןפואב בשחמה תרזעב ולאה תויוליעפהמ תחא לכ עצבל רשפאש .ב

 .דחא םדא ידי

 ונייהד .,המיאתמ עדימ תכרעמ תשרדנ ישיא בשחמ תרזעב ןעוציבלש | .ג

 שומישו דויצה לש הלעפה יכילהת תרדגה ,הנכות ,דויצ םישרדנ

 .המיאתמה הרשכההו עדיה לעב היהיש םדא שרדנו ,הנכותב

 תוטושב תוכרעממ לחה ,םימושי* לש לודג ןווגמ תוגיצמ עדימה תוכרעמ

 דעו ,(םינופלטהו תובותכה רפס לוהינ ןוגכ) םצמוצמ םוחתב תוקסועה

 תיב תתרשמה תכרעמ ןוגכ) בחר םיאשונ םוחתב תולפטמה תובכרומ תוכרעמל

 יאלמ לוהינב ,חוקלל הריכמה תונובשח תנכהב ראשה ןיב תלפטמו תחקרמ

 לע םיישדוח םיחוויד תנכהב ,םיימו* תוריכמ ימוכיס תנכהב ,תופורתה

 .(תחקרמה תיב תוליעפ

 בשחמ תועצמאב תולעפומהו דחא םדא תותרשמה ,ולא ןוגכ עדימ תוכרעמ

 : תוישיאה עדימה תוכרעמ ."תוישיא עדימ תוכרעמ" םשב תויורק ,ישיא
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 ףיסוהל היופצ ןתובישחו עדימה תוכרעמ ןיב רתויב בושח קלח םויכ תווהמ
 תא רשפיא תויוחתפתה שולש לש בוליש .תובורקה םינשה ךלהמב תולעלו
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 דויצהו ישיאה בשחמה לש (תופיצרב תדרל ךישממ רשא) ךומנ ריחמ | .ג
 .םיישיא םיבשחמל הנכותה תוליבח לשו ("הרמוחה") ולש יפקיהה

 תוכרעמ םלוע לע ינכפהמ ןפואב העיפשה תוישיא עדימ תוכרעמ לש ןתעפוה
 תמצמוצמ הצובקמ בחרתה תובשחוממ עדימ תוכרעמב םישמתשמה גוח .עדימה
 קנע םישמתשמ גוחל היהו םילודג תודסומו םילודג םינוגראמ תבכרומה
 הנושארל ורשפא ורובע הנכותה תוליבחו ישיאה בשחמה .לכל השעמל חותפה
 ןטק קסע לעבלו ,ותיבב תיאמצע תבשחוממ עדימ תכרעמ ליעפהל יטרפ םדאל
 עדימ תכרעמ ליעפהל - (םיטעמ םידבוע קיסעמ וא ודבל דבוע אוה ובש)
 דבוע לוכ: םיבר םירקמב .ולש קסעה תיבב וא ודרשמב תיאמצע תבשחוממ
 חתפל םוקמב ,ישיא בשחמב לעפותש תישיא עדימ תכרעמ ומצעל חתפל ןוגראב
 .ןוגראה לש יזכרמה בשחמב לעפותש תכרעמ

 (ישיא בשחמ לע תססובמה) תישיא עדימ תכרעמ הנוש המב ,הלאשה תלאשנ
 וילאש יזכרמ בשחמ לע תססובמו דסומ וא ןוגרא תתרשמה עדימ תכרעממ
 םילמב .("תיזכרמ עדימ תכרעמ" ךשמהב הנכנ רשא) םיבר םיפוסמ םירושק
 עדימ תכרעמ הניהש וא ,תוידוחי* תישיא עדימ תכרעמב שי םאה ,תורחא
 יכילהתב תוידוח** שי םאה ,לאשנו בושנ ךשמהב .םינטק הידממש תיזכרמ
 תותיפ יכילהת לש ןטקומ קתעה םהש וא ,תוישיא עדימ תוכרעמ לש חותיפה
 .תויזכרמ עדימ תוכרעמ חותיפב םיגוהנה

 עדימ תוכרעמ ןיבל תוישיא עדימ תוכרעמ ןיב ברה ףתושמה תורמל
 יכילהתב תוידוחי** שיו תוישיא עדימ תוכרעמב תוידוחי: שי  ,תויזכרמ
 ןהלש חותיפה ךילהתו תוישיא עדימ תוכרעמ .תוישיא עדימ תוכרעמ חותיפ
 .הז רפס יאשונ םה

 תא רותפל תולוכ* תוישיא עדימ תוכרעמ רשא ,םיבר םתוא לכל דעוימ רפסה
 :םהלש עדימה תויעב

 הדיחיב עדימ תויעבל "ימוקמ" ןורתפ םישפחמה ןוגראב תודיחי ילהנמ -
 .הקלחמב וא

 םתוירחאבש םינותנ דוביעל יאמצע ילכל םיקוקזה ןוגראב עוצקמ ילעב -
 וא ,םהל םיפופכה םידבוע תרקב עוציב ,קוש ידדמ בושיח :תישיאה
 .םיידוחי: םיבישחת עוציב

 תכרעמ וב ליעפהלו םקסע תא בשחמל םיניינועמה םינטק קסע יתב ילעב -
 .תיאמצע עדימ
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 םינותנ ףוסיאב םתיבב בשחוממ ןפואב לפטל | םינעינועמה םישנא -

 ביבחתל רזעכ ,רקחמ לוהינל ,תיבה קשמ לוהינ ךרוצל םדוביעבו

 .המודכו

 ביחרהלו רפשל םיניינועמו תוישיא עדימ תוכרעמ רבכ םיליעפמה םישנא -

 .ןתוא

 םוחתב תוחמתהל םיניינועמה עדימ תוכרעמ יסדנהמו תוכרעמ יחתנמ -

 .ןוגראב תונוש תודיחיב ןמשיילו תוישיא עדימ תוכרעמ

 :רפסה תורטמ

 .תוישיא עדימ תוכרעמ לש םימושייה ןווגמב ןודלו גיצהל -

 תרדגהמ לחה) תישיא עדימ תכרעמ לש ןונכתה ךילהת לע עדי תונקהל - .

 .(תכרעמה לש טרופמה ןונכתל דעו תושירדה

 בלשמ לחה) תישיא עדימ תכרעמ לש המקהה ךילהת לע עדי תונקהל -
 .(תכרעמה לש תפטושה התלעפה תליחתל דעו תונכתה

 תכרעמ לש ףטושה לועפתה תארקל תשרדנה תוכרעיהה לע עדי תונקהל -

 .תישיא עדימ

 עדימה תא תוישיא עדימ תוכרעמב ןיינועמה ארוקל תונקהל דעוימ רפסה

 שוביגב ול עייס: רשא עדימ ,ולאכ תוכרעמ חותיפ ךילהת תנבהל יסיסבה

 תוכרעמ חותיפב םיקסועה הז םוחתב עוצקמ ילעב םע תרושקתבו ויתושירד

 רפס הנקי עדימ תוכרעמ יסדנהמלו תוכרעמ יחתנמל .ורובע תוישיא עדימ

 .תוישיא עדימ תוכרעמ ןונכתב עדי ,בושח םילשמ עדי הז

 תוישיא עדימ תוכרעמ רואיתב קסוע (2 ,1 םיקרפ) רפסה לש ןושארה וקלח
 ךשמהב .תויזכרמ עדימ תוכרעמלו ןהל ףתושמהו ןהלש תוידוחייה תגצה ךות
 ללכנ ןכ ומכ .תישיא עדימ תכרעמ לש םייחה רוזחמ ןודנ רפסה לש הז קלח
 עדימ תוכרעמ י"ע םיקפוסמה עדימה יתוריש יגוס רואית הז קלחב
 .תוישיא

 תוכרעמ לש ןונכתה ךילהת תגצהל שדקומ (12 דע 3 םיקרפ) רפסה לש ובור

 .תומישיה רקח בלשו ןויפאה בלש ,תושירדה תרדגה בלש :תוישיא עדימ
 רקח בלשו תושירדה תרדגה בלש דחוימב ושגדוה ןונכתה ךילהת רואיתב
 תישיאה עדימה תכרעמ לש התחלצהב םיעירכמ ןונכת יבלש -  תומישיה
 וליפאו "רצקל" םיבר םיטונ ,(השעמ רחאל) רעצה הברמל ,רשאו תננכותמה
 .םהילע גלדל

 הננכותש תישיאה עדימה תכרעמ לש המקהה יכילהתל שדקומ 13 קרפ

 .השדחה תכרעמה לש תפטושה הלעפהה תלחתה תארקל תשרדנה תוכרעיהלו
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 תוכרעיהבו םילודג םינוגראב תוישיא עדימ תוכרעמ לש ןמוקמב ןד 14 קרפ
 לש הז גוסמ םייברימה תונורתיה תקפה חיטבהל ידכ ןוגראב תשרדנה
 .עדימ תוכרעמ

 תא םיוולמ ונא עוריאה ךלהמב .ןונכת עוריא אוה רפסה לש ןורחאה וקלח
 םיבקועו ואדיו תיירפסל תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ לש ןונכתה יבלש לכ
 .תננכותמה תכרעמה לע םהיתוכלשהו ןונכתה ילוקיש רחא

 תותליאש

 תוחוד

 תונכת

 םילילמת דוביע

 םיטקיורפ לוהינ

 יסנגיפ ןונכת
 הטלחה תנכמות תוכרעמ

 תותיפ
 לוהינ

 < . להנמ

 0 טו \

2 \ ₪ ₪2 4% 

12- 



 1 קרפ

 תישיא עדימ תכרעמ

 . םנוסחא ,םינותנ ףוסיא לש תולועפ תעצבמה תכרעמ איה עדימ תכרעמ

 .עדימ יתוריש קפסל הרטמב ,עדימ תצפהו םדוביעו

 עדימ תוכרעמ ןיב םיניחבמ ונא עדימה תכרעמב םישמתשמה רפסמ יפ לע

 .תויזכרמ עדימ תוכרעמ ןיבל תוישיא

 ,המצע תושרב תדמועה תבשחוממ עדימ תכרעמ איה תישיא צדימ תכרעמ

 הנותנו דבלב דחא שמתשמ תרשל תדעוימ ,י'שיא בשחמ תועצמאב תלעפומ

 .ותטילשל

 עדימ יתוריש לש תיאמצע הקפסא איה תישיא עדימ תכרעמ לש התרטמ

 דחיימה .ותדובע םוקמב וא ,ולש קסעה תיבב ,ותיבב טרפל םישורדה

 תוכרעמ ןתויה אוה עדימה תוכרעמ ללכמ ,לכמ רתוי ,תוישיא עדימ תוכרעמ

 ,שמתשמל ףסונב ,םימעפל .דחא שמתשמ תרשל תודעוימה תויאמצע עדימ

 קר ,הרקמ לכב ךא ,ופילחמ וא ורזוע םג תישיאה עדימה תכרעמב ושמתשי

 .תחא הנועבו תעב תכרעמב שמתשהל לוכ* דחא םדא

 איה .םישמתשמ רפסמ תרשל תדעוימה עדימ תכרעמ איה תיזכרמ עדימ תכרעמ

 הקלחמל םיכייתשמה םידחא םישמתשמ תתרשמה הנטק תכרעמ תויהל הלוכי

 ןוגרא תתרשמה הלודג עדימ תכרעמ וא ,(תיתקלחמ עדימ תכרעמ) ןוגראב

 .םישמתשמ יפלא ףיקמו םיבר םירתא ינפ לע תיפרגואיג שורפה לודג

 :םיאבה םיאשונב ןוידל שדקומ הז קרפ

 .תישיא עדימ תכרעמ לש םיביכרמה -

 .תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמו תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמ ינייפאמ -

 .תישיא עדימ תכרעמ לש םייחה רוזחמ -
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 תוישא צדימ תוכרעמ לש םיביכרמה 1

 :עדימ תכרעמ לש התלועפל םיינויח טיביכרמ העברא

 תמיוסמה עדימה תכרעמל שרדנה לכב לפטת רשא ,תימושי* הנכות :הנכות -
 תוינכות :תובר בשחמ תוינכות תללוכ תימושייה הנכותה .("םושייה")
 דוביעל בשחמ תוינכות ,םיוסמה םושייה לש טלק ינותנב לופיטל בשחמ
 םושייל שורדה תונושה ויתורוצל טלפ תקפהל בשחמ תוינכותו םינותנ
 .םיוסמה

 תריגאל | ,םידוביעה עוציבל ,טלקב לופיטל יבשחמ דויצ :הרמוח -
 תקפהלו תכרעמה תלעופ םהב םינושה םירתאה ןיב תרושקתל ,םינותנה
 .טלפה

 תא םיעצבמו התוא םיליעפמ ,תכרעמה תא םיחתפמה עוצקמה ילעב :םישנא -
 .התקזחא

 הב ךרדה תא םירידגמה םילהונהו תויחנהה ,תוארוהה צבוק :םילהונ -
 עדימה יתוריש תקפסאל הליעי הרוצב הרמוחהו הנכותה ,םישנאה ולעפוי
 לש ויכרצל םימיאתמה םידעומבו תשרדנה תוכיאה תמרב ןוגראה לש
 .ןוגראה

 לש ותרטמ .םיפתושמ םינייפאמ רפסמ תוישיא עדימ תוכרעמ לש םיביכרמל
 .תוישיא עדימ תוכרעמ לש םיביכרמה תא יללכ ןפואב ראתל איָה הז ףיעס

 הנכות

 :םיכרד שולשב תושעיהל לוכי תימושיי הנכות חותיפ

 ."ליגר" תונכת -
 .םימושיי ללוחמ תרזעב הנכותה תביתכ -
 .הנכות תיבמ הנכות תליבח תשיכר -

 ייליגר" תונכת .א

 בתוכ .םיישיא םיבשחמל בשחמה תופשמ תחאב בשחמ תוינכות תביתכ
 תקפסמ תונמוימ ומצעל שכרש רחאל ,ומצע שמתשמה תויהל לוכי תוינכותה
 .שמתשמל תונכת יתוריש קפסמה יעוצקמ תנכתמ וא תונכתה תפשב

 קיסייב ןוגכ םישומיש לש םיבר םיגוסל תודעוימה תויללכ תונכת תופש ללוכו לודג אוה םיישיא םיבשחמל םויכ תונימזה תונכתה תופש ןווגימ
 לש הנכותל הפש - (220108) גולורפ ,אמגודל ומכ ,םידחוימ םישומישל תונכת תופשו 6  תפש ,(288081) לקספ ,(00001) לובוק ,(88816)
 .תיתוכאלמ הניב
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 ומצעל חתפל לוכ: שמתשמהש ךכב אוה "ליגר" תונכת לש ירקיעה ןורתיה

 וז ךרד לש םיירקיעה היתונורסח .ויתושירד תא תונקיידב תמאותה הנכות

 חותיפב עיקשהל שיש דואמ םיברה םדאה חוכ יבאשמו ,ךורא חותיפ ךשמ םה

 וז ךרד לש היתונורסח לע .דיתעב תופסותו םינוכדע עוציבבו הנכותה

 .תורחאה םיכרדה יתש תועצמאב רבגתהל םישנמ

 ( ג קקווספווסח ףסחסזגזסז) םימושיי ללוחמ תרזעב הנכותה תביתכ .ב

 תימושי* הנכות חותיפ תרשפאמה תיסיסב-תיללכ הנכות אוה םימושי* ללוחמ

 יללוחמ"כ םג םיעיפומ םימושי* יללוחמ .רדגומ םוחתב שמתשמ תרשת רשא

 8401 -) "יעיברה רודה תופש"כ םגו (0 6 ₪0ת02860ע28) "הנכות

 ךרדב ,חיטבמ םימושי* ללוחמב שומישה .(תסונעסמ 06ת628010ת 8

 תונכתל האוושהב תונכתל השורדה הדובעה ףקיהב רכינ ןוכסיח ,ללכ

 לוכ* םימושיי יללוחמ תרזעב תימושי* הנכות חותיפ ,ןכ לע רתי ."ליגר"

 עד: ילעב םניאו םייעוצקמ םיתנכתמ םניאש םישנא יד* לע םג תושעיהל

 .תונכתב

 םימושיי יללוחמ םויכ םיעצומ תוישיא עדימ תוכרעמל הנכותה חתפמל

 םימושי* .ללוחמ .םידחוימ םישומישל םקלחו יללכ שומישל םקלח ,םינוש

 הנכות חתפל ןתינ ותרזעב .םימושי* לש םינוש םיגוס חותיפל םיאתמ יללכ

 תלפטמ ,תוחוד הקיפמ ,םינותנ דוביע תעצבמ ,םינותנ סיסבב תלפטמה

 .(טלפ לש ךסמ תוגוצת) טלפ יגצמבו טלק ינותנ תנזהל םיגצמב

 תרצותמ םקלחב ,םיאבוימ םקלחב םה ראב םיקוושמה םימושי: יללוחמ

 לופיט םירשפאמ אל ל"וחב וחתופש םימושי: יללוחמ ,ללכ ךרדב .לארשי

 ל"וחמ םימושייה יללוחמ בורל ,ךכיפל .תירבעב טלפבו טלקב יטמוטוא

 םימושייה יללוחמל תואמגודכ .תוירבע תואסריג וחתופ ,אראב םיקוושמה

 : :ריכזנ צראב םיצופנה

 םימושיי לש המקהל םיאתמה יללכ ללוחמ ."סיריא" תרבח תרצותמ סיריא -

 תועצמאב תישענ םושייה לש הטנבה .טושפו חונ ןפואב |םיללכ

 .םיטירפת

 םימושי* ללוחמ ."םיבשחמ בושמ" תרבח תרצותמ (/8816 11) 2 קי'גמ -

 םוחתב עוצקמ שיא לגוסמ" ויחתפמ תודע יפ5 לעו ,יללכ אוה הז

 תונכת תפשב שומישב רשאמ רתו* רהמ םיבכרומ םימושי* תונבל םיבשחמה

 ."תלבוקמ

 סיסבב לפטמה יללכ םימושי* ללוחמ ."בוטשאר" תרבח תרצותמ רורד -

 םינותנה דוביעבו תותליאשל טלפ יגצמו טלק יגצמ חותיפב ,םינותנה

 .שרדנה

 הטישב יונבה יללכ םימושי: ללוחמ - "ללמ" תרבח תרצותמ 12008 -

 .שמתשמל דואמ יתודידי ,(001666 0216ם686) "םימצע תנווכמ"

 ללוחמ .ב"הראמ 106058 66061ס0קמ16מ68 תרבח תרצותמ 1-2-3 סוטול -

 "ינורטקלא םיבושיח ןויל'ג" םזכרמבש םימושייב החמתמה ,הז םימושיי

 .תירבע הסריגבו תירוקמה ותסריגב <ראב %פומ ,(5026809206%)
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 .םילילמת דוביעו םינותנ סיסב ,ינורטקלא םיבושיח ןויל*ג םיבלשמה םימושי* חותיפל דחוימב דעוימ הז םימושיי ללוחמ .תירבע הסריגב לארשיב קוושמ ,"טפוסורקימ" תרצותמ ₪805 -

 .תירבע הסריג החתופ הז םימושיי ללוחמל .ב"הראמ 45060ת-1866 תרצותמ יללכ םימושיי ללוחמ ןניה (68458 1%-ו 68496 111 ק108) סייביד תונכות -

 .תירבע הסריגב צראב פומה יאלבט םינותנ סיסב םע יללכ םימושי* ללוחמ ,ב"הראמ 80218מ6 תרבח תרצותמ (קַַעַַסא) סקודרפ -

 .תוימושיי תונכות לש לודג ןווגימ חותיפל םיאתמ רשא ,יללכ םימושיי .ללוחמ ."תוכרעמו הנכות לעי" תרבח י"ע תירבעה ותסריגב ףראב פומה (1תַשע65) סרגניא -

 .תוחוד תקפהלו ,טלק יגצמבו טלפ יגצמב לופיטל ,םייסדנה םיבושיחו םייטסיטטס םידוביע עוציבל הנכות חותיפ רשפאמ הז םימושיי ללוחמ .ב"הראמ 8 דמ5610₪%66 תרבח תרצותמ 585 -

 חותיפ תעב ןה לח םימושי: ללוחמ תרזעב הנכות םיבתוכ רשאכ תונכתה תדובעב ןוכסחה .הנכותה חותיפל םישרדנה םדא חוכ יבאשמו תונכתה תדובעב ןוכסיחה אוה םימושי* יללוחמב שומישה לש ירקיעה ןורתיה
 לש רכינה ןורתיה .הנכותל תופסותו םינוכדע עוצליב תעב ןה ,הנכותה
 - ףסונ ןורתיב םירקמה בורב הוולמ תונכתב הדובע תעקשהב ןוכסיחה
 ןה וז ךרד לש םיירקיעה היתונורסח .הנכותה חותיפ ךשמ לש רכינ רוציק
 ללוחמה תולבגמ ללגב שמתשמה תושירד תא ןאולמב אלמל תורשפא רסוח
 .ללוחמה תשיכרל תיפסכה האצוההו

 (50/8ז6 909ָחפ) הנכות תליבח תשיכר | .ג

 ,םיוסמ םוחתב תוקסועה תוימושי* בשחמ תוינכות ףסוא איה הנכות תליבח
 תליבח ,לשמל .םינילנועמה לכל תוקוושמו הנכות תיב ידי לע ונכוהש
 הנכות תליבח וא ךסומ לוהינל הנכות תליבח ,תונובשח תלהנהל הנכות
 .הנכותה תליבחב םירופישו םינוכדע עוציבל יארחא הנכותה תיב .האפרמל
 תכרעמ תתרשמ ןתואש תוכרעמב םילחה םייוניש רואל הנכותה תיב השוע תאז
 תא רפשל ונוצר רואלו ,ויתוחוקל י"ע תולעומה תושירד רואל ,עדימה
 .םיפסונ תוחוקל שוכרל ידכב הנכותה תליבח

 תרצותמ ןבורב ןה צראב תוקוושמה תוישיא עדימ  תוכרעמל הנכותה תוליבח
 ,ל"וחב וחתופש הנכות תוליבח לש תוילארשי-תוירבע תואסריג וא לארשי
 תואסריג .תילגנאב טלפ תוקיפמו תילגנאב טלק תוטלוק בור יפ לע רשאו
 ,לארשיב הנכות תיב ידי לע תוקזחותמו תוחתופמה תוילארשי-תוירבע
 :ןהו רחאמ ילארשיה שמתשמל רתו* תומיאתמ

 .תירבעב טלפו תירבעב טלק תורשפאמ .א
 .לארשיל תוידוחייה תושירדל תומאתומ .ב
 .<ראב םילחה םייונישה יפל ףטוש ןפואב תונכדעתמ | .ג
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 %ראב שוכרל רשפאש תוישיא עדימ תוכרעמל הנכותה תוליבח יגוס וןווגימ
 ראב שוכרל רשפאש הנכותה תוליבח יגוס ןווגימ לע הברהב הלועו בר אוה
 תוישיא עדימ תוכרעמל הנכות תוליבח יגוס .תויזכרמ עדימ תוכרעמ רובע
 :אמגודל םה צראב םיצופנה

 .בשחוממ םינופלט רפס -
 .תיבה תונובשח לוהינ -
 .קסע יתבב תוריכמ לוהינ -
 .תונובשח תלהנה -
 .האפרמ לוהינ -

 תסדנהו תיחרזא הסדנהב) םינבמ קזוח לש םייסדנה םיבושיח תכירע -
 .(תונוכמ

 .יטסיטטס חותינל הנכות -
 ןויכרא \ לוהינ ,םילילמת דוביע תללוכה ,בשחוממ דרשמל הנכות -

 .ינורטקלא ראוד ,בשחוממ

 :םסה הנכות תליבחב שומישה לש םיירקיעה תונורתיה

 .הנכותב הכומנה העקשהה .א
 תמאתהל קר תאז) הנכותה חותיפל םיטעמ םדאה חוכ יבאשמ תכירצ .ב

 .(םישמתשמה תושירדל הנכותה תליבח
 .עדימה תכרעמ חותיפל שרדנה רצקה ןמזה ךשמ | .ג
 לש ירקיעה ןורסיחה .הנכותה לש תפטוש הקזחאל הנכותה תיב תוביוחמ .ד

 (לוצרה) םישמתשמה תושירדמ קלח לע רתוול ךרוצה אוה וז ךרד

 .(יוצמה) הנכותה תוליבחב תומולגה תויורשפאל תושירדה תא םיאתהלו

 :םה הנכותה חותיפ ךרד תריחבב שמתשמה תא םיחנמה םיירקיעה םילוקישה

 ורדגוהש תושירדל קושב תויוצמה הנכות תוליבח לש המאתהה תדימ -
 .תישיאה עדימה תכרעמל

 עדימה תכרעמ חותיפל קושב םייוצמה םימושיי יללוחמ לש המאתהה תדימ -
 .השורדה

 .םימושייה ללוחמ תולעו הנכותה תליבח תולע -
 ."ל*גר" תונכתב הנכותה חותיפ תולע -
 תישיאה עדימה תכרעמ לש תפטוש הלעפהב ליחתהל שרדנ ובש דעומה -

 .תננכותמה

 חותיפה ךרד תריחבל םילוקיש

 םיקלח הכותב בלשל הלוכ* תישיא עדימ תכרעמב תימושייה הנכותה ,השעמל

 לוכ* תישיא עדימ תכרעמב הנכותה ביכרמ ,ךכ .תונוש םיכרדב וחתופש

 תונכתה תופשמ תחא תועצמאב "ליגר" תונכת ךילהתב וחתופש תונכות לולכל

 תונכומ תונכותו םימושי יללוחמ תרזעב וחתופש תונכות ,םיישיא םיבשחמל

 .הנכות תוליבחכ ושכרנש
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 ."הנכותה - תומישי רקח" קרפב גצומ הנכות חותיפל תופולח תאוושהב רתו* טרופמ ןויד

 הרמוח

 :םיאבה דויצה יטרפל סחייתהל שי תישיא עדימ תכרעמ לש הרמוחה ביכרמב

 .בשחמ -

 .בשחמל יפקיה דויצ -

 .תרושקת דויצ -

 בשחמה .א

 ישיא בשחמ םירקמה בורב אוה תישיאה עדימה תכרעמ תא שמשמה בשחמה
 םיבשחמ לש לודג רחבמ דמוע םישמתשמה תריחבל .(ק6ע50ת81 00₪ק160ע)
 .בושיח תויוריהמ ןווגימבו םיבר םינרצי לש םתרצותמ םיישיא

 שומישה ינייפוא תוישיא עדימ תוכרעמלש תורמל יכ ריעהל םוקמה ןאכ
 .תוישיא עדימ תוכרעמל ידעלב ישיא בשחמב שומישה ןיא ,ישיאה בשחמב
 תכרעמב הדובע תונחת וא םיפוסמכ םיישיא םיבשחמב םישמתשמ םיבר םירקמב
 תכרעמכ םיישיא םיבשחמ המכ ליעפהל תנמ לע ,הזכ הרקמב .תיזכרמ עדימ
 תועצמאב הזל הז םתוא םירשקמ םידבוע תווצל וא הקלחמל תיזכרמ עדימ
 תשר תרזעב .(8מ - 10681 8ע68 תפסשסעא) תימוקמ תרושקת תכרעמ
 שמתשהל תשרב םירשוקמה םיישיאה םיבשחמה לכ םילוכ* תימוקמה תרושקתה
 םיבשחמה לש תימוקמה תשרהו םיישיאה םיבשחמה .םיפתושמ םינותנ ירגאמב
 וא) בשחמ-ורקימל ףילחתכ ןאכ םישמשמ םתוא תרשקמה (ק6 18ם) םיישיאה
 תשרב םירשוקמה הלאכ םיישיא םיבשחמ .ולש םיפוסמלו (בשחמ-ינימל
 תכרעמכ וא ,ןטק קסע וא ןוגרא לש תיזכרמה עדימה תכרעמכ שמשל םילוכ*
 .(תססה6ם6מ681 6ס₪ק61ת6) ןוגראב הקלחמ תתרשמה תיזכרמ עדימ

 תונחתכ םיישיא םיבשחמב שמתשהל איה תויזכרמ עדימ תוכרעמב תפסונ המגמ
 ןניא ולא תורפושמ הדובע תונחת .(0סתא568%610מ5) תורפושמ הדובע
 קר אלא ,תיזכרמה עדימה תכרעמב יולת יתלבל ןהב שמתשמה תא תוכפוה
 בשחמה לש ןורכיזהו בושחימה חוכ תועצמאב ולש ףוסמה יעוציב תא תורפשמ
 םג ליעפהל רשפא ולא תורפושמ הדובע תונחתב .ותושרל םסידמועה ישיאה
 קלחכ הליגרה תוליעפל ףסונב ,םיישיא םיבשחמ רובע החתופש הנכות
 םינותנה ירגאמו יזכרמה בשחמה תועצמאב תיזכרמה עדימה תכרעממ
 תישיא הנכות ליעפמ שמתשמה רשאכ) ןמזהמ קלחב הלאכ םירקמב .םייזכרמה
 תכרעמ תרפושמה הדובעה תנחת הווהמ (ישיאה בשחמה רובע החתופש ולש
 בשחמב הנכותה תא ליעפמ שמתשמה רשאכ) ןמזה תרתיב .תישיא עדימ
 .תיזכרמ עדימ תכרעממ קלח הדובעה תנחת הווהמ (יזכרמה

 יפקיהה דויצה .ב

 ןוסחאבו טלפה תקפהב ,טלקה תנזהב לפטל דעוימ בשחמל יפקיהה דויצה

 לע תוססובמה תוישיא עדימ תוכרעמב .עדימה תכרעמב רוגאל שיש םינותנה
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 םילעפומה יפקיהה דויצה יגוס לכ תא :םויכ ליעפהל ןתינ םיישיא םיבשחמ

 \ :תויזכרמ עדימ תוכרעמב

 ןהיגוסל תוספדמ -
 (םייטנגמ) םיטילקת יננוכ -

 םינוטילקת יננוכ -
 םיטרס יננוכ -
 םייטפוא םיטילקת יננוכ -
 (רוא ןולח וא רזייל חדקא ,רוא טע תרוצב) דוקרב תאירקל םינקתה -
 י:סיטרכ לע יוצמה הז תמגודכ) יטנגמ ספ תאירקל "צירח" ארוק -

 (לארשאה

 תרושקת דויצ | .ג

 םינותנ לבקלו ריבעהל תישיא עדימ תכרעמל רשפאל דעוימ תרושקתה דויצ
 ךרדב ןיא ,תיאמצע איה תישיאה עדימה תכרעמש ןויכמ .תרחא עדימ תכרעממ
 תישיאה עדימה תכרעמ ןיב העובק םינות) תרושקת םויקב ךרוצ ללכ
 תורידתב םירקמה בורב תישענ תרושקתה תלעפה .תורחאה עדימה תוכרעמל
 תועצמאב גויתב תרושקתה תוישיא עדימ תוכרעמב הצופנ ךכיפלו ,הכומנ
 .תרושקתב ךרוצ עיפומש םעפ לכ תלעפומה ,ןופלטה

 :ללוכ תוישיא עדימ תוכרעמל תרושקת דויצ

 .גויחב תרושקתל םימדומ -
 .(ישיאה בשחמל רזע תונחת תלעפהל) תימוקמ תרושקתל דויצ -

 םישנא

 :םיאבה םידיקפתה ילעב תא ללוכ עדימ תכרעמב "םישנא"ה ביכרמ

 .("תוכרעמ יחתנמ") עדימ תוכרעמ לש םיננכתמ -

 יד: לע השענש ןונכתה יפ לע הנכותה חותיפב םיקסועה ,םיתנכתמ -

 .םיננכתמה

 תקפהב םילפטמו עדימּה תכרעמל ותנזהבו טלקב םילפטמה ,טלפ/טלק ישנא -

 .ותצפהבו טלפה

 .עדימה תכרעמב םינושה םידוביעה לכ עוציבל םיארחאה ,בשחמ יליעפמ -

 תושירד יפ לע עדימ תכרעמ חתופתש ךכל םיאיבמ הלא םידיקפת ילעב

 תא שמתשמה לבקי עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתה ךלהמשו ,שמתשמה

 .שורדה דעומבו םאולמב םהל קוקז אוהש עדימה יתוריש

 תא םינוש םישנא םיאלממ ,הקלחמ לש וא ,ןוגרא לש תיזכרמ עדימ תכרעמב

 שיא אלממ תינייפוא תישיא עדימ תכרעמב ,תאז תמועל .םינושה םידיקפתה

 םישנאב םעפל םעפמ רזענ אוה םא םג) הלאה םידיקפתה לכ תא דחא

 עדימה תכרעמב םידיקפתה לכ תא אלממה םדא ותוא ,ןכ לע רתי .(םיפסונ

 םילמב .תכרעמה ול תקפסמש םיתורישהמ הנהנה שמתשמה םג אוה ולש תישיאה
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 םידיקפתה ,ללכ ךרדב ,םילטומ תישיא עדימ תכרעמב שמתשמה לע ,תורחא

 :םיאבה

 .(שמתשמכ) השורדה עדימה תכרעמל תושירדה תרדגה -

 וא ,תונכתהו ןונכתה לש ימצע עוציב י"ע השורדה עדימה תכרעמ חותיפ -
 .(תנכתמו ןנכתמכ) המיאתמ הנכות תליבח לש השיכרו רותיא י"ע

 .(טלפ/טלק שיאכ) טלפה תקפהו עדימה תכרעמל טלקה תנזה -
 .(ליעפמכ) בשחמה תרזעב םידוביעה עוציב -

 .(שמתשמכ) עדימה תכרעמ תקפסמש עדימה יתורישב שומיש -

 תגצהב ןקחש ותואכ תישיא עדימ תכרעמב שמתשמה תא תוארל ,אופיא ,ןתינ
 הכרעמ"ב .הגצהה ךלהמב תובר םימעפ ותשובלת תא ףילחמו רזוחה דיחי
 עדימה תכרעמ תמקה תא םזויה שמתשמה ידגב תא הטוע אוה "הנושארה
 תא שבול אוה "היינשה הכרעמ"ב .הנממ תושירדה תרדגה לע למעו תישיאה
 "היפנשה הכרעמ"ה ךלהמב .הנכותה חתפמ לשו תכרעמה ןנכתמ לש םתשובלת
 תא קדובו רקבמה ידגבב וא ,שמתשמה ידגבב םירצק ןמז יקרפל עיפומ אוה
 איהש "תישילשה הכרעמ"ב .ורובע תועצובמה חותיפהו ןונכתה תודובע
 ידגבב ,טלפ/טלק שיא ידגבב ןיגוריסל עיפומ אוה ,רתויב הכוראה הכרעמה
 ןיב ,דעוימ הז רפס .ויפכ למעמ הנהנה שמתשמה ידגבבו בשחמה ליעפמ
 .ולש תבכרומה דיחיה תגצהב שמתשמה לש "ויעוציב רופישל" רתיה

 םילהונ

 :ללוכ עדימ תכרעמב םילהונה ביכרמ

 תנזה תטיש ,טלקה ףוסיא תטיש תא םירידגמה ,טלקב לופיט ילהונ .א
 לופיטה תטיש ,טלקה תרקב תרגסמב טלקה תוקידב עוציב תטיש ,טלקה
 תמלשה תטישו ,םילוגשכ טלקה תרקב ךלהמב םילגתמה טלק ינותנב
 .םירסח םה יכ הרקבה ךלהמב אצמנש םינותנ

 :דעומ תאו םידוביעה רדס תא םירידגמה ,םיבשחוממה םידוביעה ילהונ .ב
 לש תשרדנה המרה תגשה תא חיטבהל תנמ לע םינושה םידוביעה עוציב
 .טלפה

 תרקב תטיש תא ,טלפה תקפה ידעומ תא םירידגמה ,טלפב לופיט ילהונ | .ג
 תאו טלפה ילבקמ תמישר תא ,תולגתמה תולקתב לופיטה תטיש תא ,טלפה
 .טלפה תצפה יכרד

 םינותנה ,הנכותה לע הנגה יכרד םירידגמה ,יוביגו החטבא ילהונ .ד
 עדימה תכרעמב םינותנל *וביג תטיש ,עדימה תכרעמ לש הרמוחהו
 .הלקת התרקש רחאל תוששואתה תטישו

 חיטבהל ידכב ,בייחמו ימשר םילהונ בוק שורד תויזכרמ עדימ תוכרעמב
 תכרעמבש םיברה םישנאה י"ע עדימה תכרעמ לש תמאותמו הנוכנ הלעפה

 םדא ללכ ךרדב אלממ ןהבש ,תוישיא עדימ תוכרעמב .םישמתשמה י"עו עדימה
 ךרדב ןיא ,שמתשמה דיקפת תא םגו עדימה תכרעמב םידיקפתה לכ תא דחא
 תישיא עדימ תכרעמב שמתשמה דצמ ,תאז םע דחי .םילהונ בוקב ךרוצ ללכ
 תיזכרמ עדימ תכרעמב םילפוטמה םיאשונ םתוא לכל תוסחי'תה תשרדנ
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 .תישיאה עדימה תכרעמ לש לועפתה תרגישב םיקסוע רשא ,םילהונ תועצמאב

 :ןוגכ תומישרב קפתסהל רשפא ללכ ךרדב

 .'וכו עובש ידמ ,םוי ידמ עצבל שיש תולועפה תמישר -
 .םיבכרומ םידוביעל תולועפה רדס -
 .טלפה לש הצופת חול -
 .'וכו *תנש ,ישדוח דוביע עוציבל שורד טלק תמישר -

 תישיא עדימ תכרעמב םיביכרמה בוליש

 רכינ ןפואב םיעפשומ תישיאה עדימה תכרעמ לש התונימאו התוליעי

 המאתהב רחביהל ךירצ םהמ דחא לכ .הלש םיביכרמה לש ןוכנה בולישהמ

 החתופש הנכותל המיאתמ תויהל הכירצ הרמוחה ,ךכ .םירחאה םיביכרמל

 .הרמוחלו הנכותל םימיאתמ תויהל םיכירצ םילהונהו ,עדימה תכרעמ רובע

 תוספדה ,תותליאשל הבושתכ ,תעצבמה ,תישיא עדימ תכרעמב ,אמגודל
 .תיטיא תספדמ (ןוכסיח ימעטמ) השכרנ ,םיבר םידומע ןב טלפ לש
 יביכרמ לש רתו* הבוט המאתה .שמתשמל םירכינ ןמז ידספה םרג רבדה
 תספדמה תפלחה י"ע תושעיהל הלוכי (הרמוחהו הנכותה) תכרעמה

 טלפה תומכש ךכ ,הנכותב םייוניש י"ע וא ,הריהמ תספדמב תיטיאה
 .יתועמשמ ןפואב ןטקות ספדומה

 תורשפא ןיא ונלש הרקמב) ונלש עדימה תכרעמ סיסב אוה שמתשמהש ןויכמ
 לש םיביכרמה ראש תא וילא םיאתהל שי ,("םישנא"ה ביכרמב הריחבל
 ליעפמכ בכרומה ודיקפתל ומצע תא רישכהל שמתשמה לע ,ףסונב .תכרעמה
 .שמתשמכו ולש תישיאה עדימה תכרעמ לש דיחי

 ול ועצוהש הנכותה תוליבח ןיבמ שמתשמה רחבש הנכות תליבח ,אמגודל
 המאתהב הנייטצה ,ולש קסעה תיבב םיקהש תישיאה עדימה תכרעמ רובע
 תפטושה הלעפהה תלחתה םע .חונ היה הריחמ םגו גיצהש תושירדל הבוט
 םיבר םינותנ תדלקה שרוד הנכותב שומישהש ררבתה הנכותה תליבח לש
 תא דואמ הטיאה ,הדלקהב הסונמ היה אל שמתשמהש הדבועה .דואמ
 תוכחל ושרדנש םינוקה יפלכ תומיענ יאל המרג ףאו תכרעמה תלעפה
 שמתשמה תומלתשה .תוינובשחהו חולשמה תודועת תקפהל ךורא ןמז
 .תקפסמ הדימב אל ךא ,תוריהמב םיוסמ רופישל האיבה הדלקהב

 הנכות תוליבח שמתשמל ועצוה עדימה תכרעמ יישקל רחא ןורתפכ

 לש דוק-רבה תאירקל רוא טעו דוק-רבב שומיש לע תוססובמה תויפוליח

 הדלקה השרדנ ולא הנכות תוליבחב .םינותנה תדלקה םוקמב םיטירפה

 הנכותה תליבח רשאמ שמתשמל רתו*י בוט ומיאתה ןהש ךכ ,דבלב הטעמ

 .הנושארב רחבש
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 תויקטע-תוישיא עדימ תוכרעמ\ תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמ 12

 עדימ תוכרעמ :תוצובק יתשל תוישיאה עדימה תוכרעמ תא ןיימל רשפא
 ןיב םיירקיעה םילדבהה .תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמו תויטרפ-תוישיא
 תרבעה) תורחא עדימ תוכרעמ םע תרושקתה אשונב םה ולא תוצובק יתש
 םיללכלו םיקוחל ,תונקתל תופיפכה אשונבו ,(עדימה תוכרעמ ןיב םינותנ
 ,טלקהו טלפה תרוצ יבגל רקיעב) םיינוציח םימרוג יד* לע םיעבקנה
 טלקב לופיטל יותיעהו םינותנה תרימש ךשמ | ,םינותנה ירגאמ תלוכת
 .(טלפה תקפהלו

 תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמ

 תוכרעמ ןיבל ןנב תרושקת תומייקמ אל תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמ
 רידס רשק לע תוססובמ ןניא ולא תוכרעמ ,תורחא םילמב .תורחא עדימ
 תרבעה ךרוצל תננכותמ ןניאו תורחא עדימ תוכרעממ ןהילא םינותנ תרבעהל
 תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמ .תורחא עדימ תוכרעמ לא הרידס םינותנ
 תונקת | ןוגכ | םיינוציח םימרוג י"ע םיעבקנה םיללכל תופופכ |ןניא
 תעיבקב ,טלפה תרוצ תעיבקב בר שפוח שי שמתשמלו ,םייפנע םירדסהו
 .סהלש עוציבה ידעומ תעיבקבו םידוביעה עוציב תטיש תעיבקב ,טלקה

 .בשחוממ יתיב ןופלט רפס :אמגודל

 החפשמה ינב ידי לע תלעפומ תאזה תיטרפה-תישיאה עדימה תכרעמ
 ןבה י"ע החתופ השורדה הנכותה .יתחפשמה ישיאה בשחמה תועצמאב
 בשחוממה יתיבה ןופלטה רפסל .ישיאה בשחמה לש בהלנ בבוח ,רוכבה
 ירפסמו תובותכ ,תומש תוללוכה) תושדח תומושר החפשמה ינב םיניזמ
 תבותכ ינוכדע רקיעב) תומייפ תומושרל םינוכדעו (םישדח ןופלט
 ךרוצ לכ ןיא תאז תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב .(ןופלט רפסמו
 םינותנ תלבקמ הננא תכרעמה :תורחא עדימ תוכרעמ םע תרושקתב
 ומכ .ןהילא םינותנ הריבעמ הניאו תורחא תובשחוממ עדימ תוכרעממ
 םימרוג י"ע עבקנה והשלכ ללכל הפופכ הניא תכרעמה יכ רורב ,ןכ
 .םיינוציח

 דבעמב הקפוהש תיטרפ תבותכת לש בשחוממ ןויכרא :תפסונ אמגוד
 .םילילמת

 שמתשמה יד: לע התנכותו הננכות תאז תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמ
 םימשרנ .ותדובע רדחב אצמנה ישיא בשחמ תועצמאב ודי לע תלעפומו
 .םילילמתה דבעמ תרזעב םיקפומה םירחאה םיכמסמהו םיבתכמה לכ הב
 ,ןעמנה םש ,ךמסמה םש יפ לע ךמסמ וא בתכמ רותיא תרשפאמ תכרעמה
 תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב .המודכו ךמסמה אשונ ,בתכמה חולשמ דעומ
 .בשחוממ ןויכרא לוהינ לש ללכ וא הנקת לכל ףופכ שמתשמה ןיא תאז
 םיבתכמה רותיא תרוצו םיכמסמה םושיר תרוצ תעיבקב ישפוח שמתשמה
 תוכרעמ םע תרושקתב ךרוצ ןיא ,תכרעמה לש העביט םצעמ .םיכמסמהו
 .תורחא עדימ
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 .תיבה תואצוהל עדימ תכרעמ :תישילש אמגוד

 בשחמה תועצמאב שמתשמה י"ע תלעפומ תאז תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמ

 םילקלש 75 תרומת השכרנ וז עדימ תכרעמל הנכותה .יתיבה ישיאה

 ןכושה ןטק הנכות תיבב החתופש הנכות) תיתנוכשה םיבשחמה תונחב

 תואצוה ןובשח תא להנמ שמתשמה תכרעמה תרזעב .(יביבא-לת רברפב

 ןיא .יארשא יסיטרכ תועצמאב ושענש תואצוהה רחא בקועו תיבה קשמ

 לכ תא םשור אוה וז תכרעמב .יהשלכ תבייחמ תנוכתמל ףופכ אוה

 םיקשב תואצוה ,ןמוזמב תואצוה ןיב הנחבא ךות תיבה קשמ תואצוה

 ללוכ תכרעמה לש טלפה .יארשא יסיטרכ תועצמאב תואצוהו םייוחד

 םימולשת ימוכיס ,האצוהה גוס יפל תיבה .קשמ תואצוה ימוכיס

 ,יארשא יסיטרכבו םי"וחד םיקישב ושענש תושיכר רובע םיידיתע

 עדימ תכרעמב | .ןועריפה דעומ יפל םיידיתעה םימולשתה טוריפו

 לכ רובע םושריש םינותנה תא ומצעב עבוק שמתשמה תאז תיטרפ-תישיא

 לע העובק תנוכתמב םירדגומ םיטּרפ םושירב בייח אוה ן*או האצוה

 תואצוהה לש םיוסמ םושיר רדסב בייח אוה ןיא ,ושענש תואצוה

 תופיצרב ב*'יח אוה ןיא ,טלפ תקפה ידעומב בייח אוה ןיא ,ושענש

 .יהשלכ הפוקת ךשמל טלפה תרימשב בייח וניא ףאו םימושירה תלעפה

 .יהשלכ תרחא עדימ תכרעמ םע תרושקת םויקל תדעוימ הניא תכרעמה

 תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמ

 עדימה תכרעמ תא ןנכתל שמתשמה בייח תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב

 תוכרעמ םע תרושקת םויקל תושירד ואלמתיש ךכ התוא ליעפהלו ולש תישיאה

 יד* לע הילע תופכנה תושירד ואלמתיש גואדל םג בייח אוה .תורחא עדימ

 יד: לע ועבקנש םיללכ ,תונקתבו םיקוחב תועובקה תושירד) אוח ימרוג

 .(המודכו תיקסע הניחבמ םתא רושק ןוגראהש תודסומו םינוגרא

 .תויונח תשרל תכיישה תונחב תוריכמ לוהינל תכרעמ :לשמל

 לע תלעפומ ,ולש תונחב שמתשמה תא תתרשמה תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ

 תועצמאב (תישארה תינבזה יד: לע - ורדעיהבו) תונחה להנמ ידי

 להנמל הקפוס תונחב תוריכמ לוהינל הנכותה תליבח .ישיא בשחמ

 ,תוינובשחו חולשמ תודועת קיפהל ידכ ,תשרה תלהנה י"ע תונחה

 ןוטילקת יבג לע לבקתמה םירצומה ןוריחמ תא עובשל תחא טולקלו

 לש עדימה תכרעמ הקיפמ ןכ ומכ .תשרה תלהנה לש עדימה תכרעממ

 רובע ןוטילקת יבג לע יאלמהו תוריכמה ינותנ תא שדוחל תחא תונחה

 .תיזכרמה לש עדימה תכרעמב הטילקל ,תשרה תלהנה

 ימרוג לש תובר תושירד אלמל תבייח וז תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ

 איה תושירדה תחא .סמה תויושר תושירד תא אלמל הילע אמגודל ,+וח

 לש םושירה רפסמ תאו התבותכו תונחה םש תא אשית תינובשח לכש

 ,תורפסוממ תויהל תוינובשחה תובייח ,ףסונב .השרומ קסועכ תונחה

 ינשב תקפומ תויהל תבייח תינובשח לכ .הריכמה ךיראת תא לולכלו

 ."רוקמ" ןויצה תא תאשל ךירצ חוקלל רסמנה קתועה רשאכ ,םיקתוע

 תרחא עדימ תכרעמ םע הרידס תרושקת תמייקמ םג ונינפלש תכרעמה

 ןוריחמ לש ןוטילקת תלבק י"ע (תשרה תלהנה לש עדימה תכרעמ)
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 ןוטילקת תרבעה י"עו תשרה תלהנה לש עדימה תכרעממ םירצומה
 .הילא יאלמהו תוריכמה

 םימרוג לש תושירדל ףופכ תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ לש בוציעה ,םוכיסל
 הלשממ ידרשמו סמה תויושר לש תונקתו םיקוח ףקותמ תושירד) םיינוציח
 תושירדלו ,(םיקסע ירשקב םיאצמנה תודסומו םינוגרא לש תושירדו ,םירחא
 .תרחא עדימ תכרעמ םע תרושקת ךרוצל תובתכומה

 תישא עדימ תכרעמ לש םייחה רוזחמ 4

 :םיעטק השולש ןייצל רשפא עדימ תכרעמ לש הייח ךלהמב

 .עדימה תכרעמ לש ןונכתה עטק -

 .ןונכתה יפ לע עדימה תכרעמ תמקה עטק -

 .עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתה עטק -

 ,ןוגראב) תישיאה עדימה תכרעמב םישמתשמה לצא תויוחתפתההו םייונישה
 ךכ ,עדימה תכרעמ שודיחב ךרוצל תואיבמ (יטרפה שיאה לצא וא קסעב
 תוליעפ ימוחת תרשתו םישמתשמה לצא ולחש םייונישל םיאתת תכרעמהש
 תואיבמ הרמוחהו הנכותה םוחתב תויוחתפתהה ,ףסונב .םהלש םישדח
 םייגולונכט םישודיח הב ולצוניש ידכ ,עדימה תכרעמ שודיח לש תויאדכל
 תא וענמ תמייקה תכרעמה תמקה תעב םריחמש הרמוחו הנכות יטירפ ולעפויו
 ךלהמבש עדימ תכרעמל רתויב ינייפוא ,האצותכ .םהב שומישהו השיכרה
 וא ,תמייקה עדימה תכרעממ םיקלח לש שדחמ ןונכתב םיקסוע ףטושה לועפתה
 :ירוזחמ ןפואב םיכשמנ עדימ תכרעמ לש הייח ,ךכיפל .הלוכ לש

 7-7 ףטוש לועפת המקה ו

 ןונכתה עטק

 :םיאבה םיבלשה תא ללוכ ןונכתה עטק

 .תושירדה תרדגה -

 .תישיאה עדימה תכרעמ ןויפא -

 .תומישי רקח -

 .תישיאה עדימה תכרעמ לש טרופמ ןונכת -
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 תושירדה תרדגה

 לש וטבמ תדוקנמ תישיאה עדימה תכרעמ תא רידגהל איה הז בלש תרטמ

 תוסחייתה יד: לע ויתושירד תא שמתשמה עבוק הז בלש תרגסמב .שמתשמה

 :םיאבה םיאשונל

 .תונושה תורטמה תופידע ללוכ ,תישיאה עדימה תכרעמ תורטמ .א

 .(תורטמה טוריפ) תכרעמה ידעי .ב

 אלש םימושייו תכרעמב וללכייש םימושייה תעיבק) תכרעמה תולובג .ג

 .(הב וללכיי

 תטיש ,םדא חוכ ,ביצקת ,םינמז חול :םיאבה םימוחתב תכרעמה יצוליא .ד

 .דויצהו לועפתה

 יבגל תויועמשמ ילעב םייונישבו תויוחתפתהב תוקסועה ,דוס* תוחנה .ה

 .תובורקה םינשה ךלהמב שמתשמה לצא םייופצה ,עדימה תכרעמ

 .עדימה תכרעמ תחלצהל םייתומכ םידדמ .ו

 תוליבח תמאתה לש תינושאר הקידבל ילככ שמשל הלוכ* תושירדה תרדגה

 םג הלוכ* איה .ךלש תישיאה עדימה תכרעמ רובע קושב תועצומה הנכות

 ,המקההו ןונכתה לש עוציב ךשמו תולע לש םינושאר םינדמוא תלבקל שמשל

 יבלש תאו ןונכתה יבלש ךשמה עוציב תא רוסמל ןווכתמ שמתשמה רשאכ

 לש רתו* הקימעמ הקידב עוציב םשל ,הרקמ לכב ,ינוציח םרוג ידיב המקהה

 שי רתו* םיק*ודמ עוציב ךשמו תולע ינדמוא םשל וא הנכות תליבח תמאתה

 .תישיאה עדימה תכרעמ לש ןויפאה לע ססבתהל

 תכרעמ ןויפא בלש - אבה ןונכתה בלשל סיסבכ תשמשמ תושירדה תרדגה

 עדימה תכרעמ לש הייח ךשמהב םג ונל השורד הרדגהה לבא .תישיאה עדימה

 תרדגה תנכה םשל ףאו ,המקוהש תכרעמה יד: לע תושירדה יולימ תניחב םשל

 תכרעמל שדח רוד") תשדוחמ תכרעמ חותיפ תארקל תנכדועמ תושירד

 .("עדימה
 .3 קרפב הבחרהב הנודנ תושירדה תרדגה

 תישיאה עדימה תכרעמ ןויפא

 ,טלפה :עדימה תכרעמ לש ינושאר רואית ןיכהל איה הז בלש לש ותרטמ

 טלפה תמישר תא ללוכ טלפה לש ינושארה רואיתה .םינותנה ירגאמו טלקה

 תורטמה לכ ואלומי יכ שמתשמה אדוומ המישרה תנכה תעב .תכרעמל ןנכותמה

 .ולש תישיאה עדימה תכרעמל רידגהש םידעיהו

 ןיזהל שמתשמה שרדייש טלקה תמישר תא ללוכ טלקה לש ינושארה רואיתה

 שמתשמה טילחמ תובר םימעפ .הננכותש המישרה יפ לע טלפה תא קיפהל ידכ

 תאז תושעל לוכ* אוה .תושירדה תרדגה תא וליפאו ,טלפה ןויפא תא תונשל

 לש וחוכל לעמ אוהש ,טלפה תמישרמ בייחתמה לודגה טלקה סמוע חכונל

 .תכרעמה לש ףטושה לועפתב עיקשהל ונוצרל לעמ וא ,שמתשמה

 רובע .טלקהו טלפה ינויפא תא םאות םינותנה ירגאמ לש לושארה רואיתה

 :וטרופי םינותנ רגאמ לכ
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 .םינותנה רגאמב המושר לכב ורגאייש ("תודשה") םינותנה -
 .רגאמ לכב תויופצה תומושרה רפסמ -
 .(תורפסו תויתוא ינוילימ וא יפלאב) רגאמה חפנ ןדמוא -

 תוליבח לש הקימעמ הניחב ךרוצל ינויח אוה תישיאה עדימה תכרעמ ןויפא

 הדימ וסאב קודבל לכוי שמתשמה .תישיאה עדימה תכרעמ רובע הנכות

 תמישרב םיללכנה טלפה יגוס תא קיפהל תעצומה הנכותה תליבח הלוכי

 .טלפה

 עדימה תכרעמ ןויפא לע .תומישיה רקחל סיסב הווהמ עדימה תכרעמ וןויפא

 .4 קרפב הבחרהב ןודנ תישיאה

 תומישיה רקח

 לופב תודמועה תונושה תופולחה תא גיצהל אוה תומישיה רקח תרטמ

 הניחבמו תילועפת הניחבמ ,תילכלכ הניחבמ ןהינב תוושהל ,שמתשמה

 .ורובע הפידעה הפולחה תא עובקל לכוי אוהש ךכ ,תיגולונכט

 :הז בלשב תוללכנה תויוליעפה

 ,םינותנה ירגאמו טלקה ,טלפה ףקיה יפל שרדייש דויצה תמישר תנכה -
 .הלש תרושקתה יכרצו עדימה תכרעמ תלעפה תטיש יפלו

 תרזעב המקה ,הנכות תליבח תשיכר י"ע תכרעמה תמקהל תופולח תנעחב -
 .םימושיי ללוחמ אלל "ליגר" תונכת י"ע המקה וא ,םימושי*י ללוחמ

 .תופולחהמ תחא לכ רובע ףטושה לועפתה תואצוהו תועקשהה ןדמוא -
 .תילועפת הניחבמ תופולחה תאוושה -
 .תיגולונכט הניחבמ תופולחה תאוושה -
 .הפידעה הפולחה יהמ עובקל ידכ תופולחה לש תללוכ האוושה -

 .דבלב הרחבנש הפולחל סחייתהל שי ןונכתה ךשמהב

 תישיא עדימ תכרעמ לש טרופמ ןונכת

 השעית תכרעמה תמקהש ךכ ,תכרעמה יטרפ לכ תא ןנכתל איה הז בלש תרטמ

 .שארמ ןכוהש ןונכתה יפ לע

 :הז בלשב תוללכנה תוירקיעה תויוליעפה

 תעיבק :(המודכו בשחמה גצב תוגוצת ,תוחוד) טלפה לש טרופמ ןונכת -

 .ותצופתו טלפה תרוצ
 םושירל םיספט ןונכת ,טלקה תורוקמ תעיבק :טלקה לש טרופמ ןונכת -

 .טלקה תדלקהל בשחמה גצב תוגוצת ןונכתו ,טלקה
 .םינותנה יסיסבו םינותנה ירגאמ לש טרופמ ןונכת -
 לש ףטושה לועפתה ךרוצל םיבשחוממהו םיינדיה דוביעה יכילהת ןונכת -

 ףוסב םיכילהת ,םיימו* םיכילהת ,ידיימ דוביע לש םיכילהת :תכרעמה
 .'וכו שדוח לכ ףוסב םיכילהת ,עובש לכ
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 עדימה תכרעמב הלקת רחאל תוששואתה יכילהת ,יוביג :כילהת ןונכת -
 .עדימה תחטבא תטיש ןונכתו תישיאה

 .םינמזה חולו הטישה :השדחה תכרעמל הבסהה לש טרופמ ןונכת -

 ןונכתה יפ לע עדימה תכרעמ תמקה עטק

 :םיאבה םיבלשה תא ללוכ עדימה תכרעמ תמקה עטק

 .הנכות תביתכ -

 .הנכותה תניחב -

 .השדחה עדימה תכרעמ רובע םישדח םיצבק תמקהו םיצבק תבסה -

 .תכרעמה תצרה -

 לש התובכרומו הלדוגב יולת הנכותה תביתכ בלשב שרדיתש הדובעה ףקיה
 שומיש ,הנכות תליבח תשיכר :תכרעמה תמקהל הרחבנש ךרדהמו תכרעמה

 תא תררחשמ הנכות תליבח תשיכר ."ליגר" תונכת וא םימושי: ללוחמב
 ,ןבומכ ,תכסחנ ךכ ידי לע .תונכת עצבל ךרוצהמ םירקמה בורב שמתשמה
 שומיש .תכרעמה תמקהל שרדנה ןמזה ךשמ הברהב רצקתמו ,הבר הדובע
 ןמזה תא רתויב יתועמשמ ןפואב ןיטקהל יושע םיאתמ םימושיי ללוחמב
 תונכת לש הטישב ימצע חותיפ ."ל*גר" תונכתל האוושהב ,תונכתל שרדנה
 תא ,הנכותה תביתכ בלש תא ללוכ ,םימושיי ללוחמ תרזעב וא ,"ליגר"
 .דועיתה תנכה תאו תוינכותה יוסינ

 רחאל) עובקל ,הנכותב םירסוחו םי*יוקיל רתאל תדעוימ הנכותה תניחב
 המלש ונידיבש הנכותה יכ (םירסוחה תמלשהו ולגתנש םייוקילה ןוקית
 תונכתה תדובע רשאכ דחוימב בושח הז בלש .תושירדה תרדגהל המיאתמו
 סיסבכ הנכות תליבח שוכרל םינווכתמ רשאכ וא ,רחא םדא י"ע העצוב
 .תישיאה עדימה תכרעמל

 עדימה תכרעמ רובע םיקהל תודעוימ םישדח םיצבק תמקהו םיצבק תבסה

 ,בא יצבוק :ףטושה הלועפת םשל םישורדה םינותנה ירגאמ תא השדחה

 .תובישח ילעב רבע ינותנו תואלבט

 לש םיליגרה םיאנתב השדחה עדימה תכרעמ תא ןוחבל תדעוימ תכרעמה תצרה

 רשפא הצרהה בלשב .ףטוש לועפתל תכרעמה לש התסינכ םרט ,ףטושה לועפתה

 לע רותיו .ולגתנש םייוקיל ןקתלו השדחה תכרעמה תלעפה תא בכעל ןיידע

 ולגתי הצרהה בלשב םילגתמ ויהש םייוקילש ךכל םורגל לולע הצרהה בלש

 שמתשמל וא קסעל ,ןוגראל םישק םיקזנ תמירג ךות ,ףטושה לועפתה ךלהמב

 .יטרפה
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 עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתה עטק

 :תואבה תויוליעפב ןייפאתמ ףטושה לועפתה עטק

 . טלקה תקפהו םידוביע עוציב ,טלקב לופיט :תכרעמה לש ףטוש לועפת
 .שורדה

 .תכרעמה תוניקת רחא ףטוש בקעמ

 ,הנכותב םילגתמה םייוקיל ןוקית :תכרעמב הקזחא תולועפ עוציב
 ,ןוגראב םילחה םייועשל םאתהב הנכותל תופסותו םייוניש עוציב
 .יטרפה שמתשמה לצא וא קסעב

 "אבה רוד"ה לעפויש דע ,תודחא םינש תויהל יושע ףטושה לועפתה עטק ךשמ
 לש המקההו ןונכתה יעטק .תמייקה תכרעמה םוקמב תישיאה עדימה תכרעמ לש
 תכרעמה לש ףטושה לועפתה ידכ ךות ועצובי עדימה תכרעמ לש "אבה רוד"ה
 .םדוקה רודהמ
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 2 קרפ

 עדימה יתוריש

 תישיא עדימ תכרעמב

 עדימה יתוריש םה עדימה תכרעמ לש הרקיע לכ ,שמתשמה לש ותניחבמ
 .ול קפסל הרומא תננכותמה עדימה תכרעמ רשאו ול םישורדה ("םיטלפה")
 ,תישיא עדימ תכרעממ לבקל רשפאש עדימ יתוריש לש םינושה םיגוסה תרכה
 :ןנכתמ אוהש השדחה תישיאה עדימה תכרעמב לולכל שמתשמל עייסל היושע
 (ב)-ו תיחכונה תכרעמב םימייקה הלא ןיבמ עדימ יתוריש רתוי (א)

 לועייל םורתל היושע עדימה יתוריש לש הנוכנ הרדגה .םישדח םיתוריש
 .עדימה תכרעמ תרזעב לבקתמה תורישה רופישלו

 םישנא י"ע ומקוהש ולא לש דחוימבו ,תוישיא עדימ תוכרעמ לש הריקס

 םיבר םירקמ לע העיבצמ ,עדימ תוכרעמ ןונכת םוחתב עוצקמ ילעב םניאש
 תישיאה עדימה תכרעממ שמתשמל םיבושח עדימ יתוריש "וטמשנ" םהבש
 :ךכל תוירקיעה תוביסה .הלעפוהו הננכותש

 םיתוריש תישיאה עדימה תכרעמ תרגסמ ךותב בלשל תורשפא לע עדי רסוח -

 .דרפנב םיעצובמה םימייק םיתוריש ןיבמ םיפסונ

 תלבקל תישיאה עדימה תכרעמ תא לצנל תויורשפא יבגל עד* רסוח -
 ,תמדוקה עדימה תכרעמב םימייק ויה אלש ,םישדח םיפסונ עדימ יתוריש
 .םליעפהל ןיינועמו םהילע עדו* שמתשמה רשאו

 איבהל םייושעה ,םישדח םיפסונ עדימ יתוריש יבגל תועדומ רסוח -

 תישיאה עדימה תכרעמב סקיפהל רשפא רשאו ,שמתשמה לש ותדובע לועייל

 .ולש

 תוכלשהה תוגצומו ,המלש יתלב תישיא עדימ תכרעמ תגצומ האבה אמגודב

 .הז בצמ לש תוילילשה

 םיקה |,םיילע) ינוקיתב וקוסיע רקיעש קסע תיב ,"לענה קיטוב"

 .שכרש ישיא בשחמ תועצמאב תלעפומה תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ ומצעל

 :םיאבה עדימה יתוריש תא תקפסמ השדחה תכרעמה

 רושיאב .ןוקיתל םיילענ תלבק לע חוקלל ספדומ רושיא תקפה

 ,חוקלה תיבב ןופלטה רפסמ ,חוקלה םש ,ןוקיתה רפסמ :וטרופ

 ריחמו ןוקיתה עוציב םויס דעומ ,ןוקיתל םיילענה תלבק דעומ

 :םיעובקה םיטרפה תא ,ןבומכ ,רושיאה ללכ ךכל ףסונב .ןוקיתה
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 לש ןופלטה רפסמ ,השרומה קסועה רפסמ ,ותבותכו קסעה תיב םש
 .קסעה תיב לש החיתפה תועשו קסעה תיב

 תלבקו תונקותמה םיילענה תריסמ םע חוקלל הלבק/תינובשח תקפה -
 .םולשתה

 וללכנ המישרב .םיילענה ילעב י"ע וחכשנש םינוקית תמישר תקפה -
 ילעב י"ע ושרדנ אלו הלעמו שדוח ינפל ומלשוהש םינוקיתה לכ
 רובע .(ןוקיתה עוציב רובע הלבק/תינובשח הקפוה אל) םיילענה
 ,ןוקיתה רפסמ :םיאבה םינותנה וטרופ המישרב ללכנש ןוקית לכ
 םיילענה תלבק דעומ ,חוקלה תיבב ןופלטה רפסמ ,חוקלה םש
 .ןוקיתה עוציב םויס דעומו ןוקיתל

 תורוכזת רוסמלו ישש םו* ידמ המישרה תא קיפהל גהנ קסעה תיב
 .המישרבש םינותנה יפ לע תוחוקלל תוינופלט

 תא הללכ אל "לענה קיטוב"ב המקוהש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמ
 יכרוצל | םינותנה תנכה תאו תמשורה הפוקב םילובקתה םושיר
 קסעה תיב .(ףסומ ךרע סמו הסנכה סמ) סמה תויושר םע תונבשחתהה
 אל ,רמולכ) תישיאה עדימה תכרעמב תבלושמ יתלב תמשור הפוקב שמתשה
 .תוחוקלל תולבק תקפהלו םילובקתה םושירל (ישיאה בשחמל תרבוחמ
 תוריכמה רוזחמ תא קסעה תיב בשיח סמה תויושר םע תונבשחתה ךרוצל
 חוד תא ןיכהו תמשורה הפוקה לש םיימויה םימוכיסה ךמס לע ישדוחה
 .בשיחש רוזחמה יפ לע ףסומ ךרע סמל חודה תאו הסנכהה סמל תומדקמה

 םינוקית תמישר"ב יכ קיטובב וחכונ תישיאה עדימה תכרעמ תלעפה םע
 ונפש תוחוקל .םייוקיל םעפ ידמ שי "םיילענה ילעב י"ע וחכשנש
 הקידב .םיילענה תא וחקל רבכ יכ ורסמ תינופלט תרוכזתב םהילא
 םאתהב .תוחוקלה םע קדצה יכ ,םירקמה בורב התליג םיילענה יפדמב
 תא קודביו "בשחמה לע ךומסל לכו* אל" יכ קיטובה לעב טילחה ךכל
 וחכשנש םינוקיתה תמישרבש םינוקיתהמ דחא לכ רובע םיילענה יפדמ
 "להונ"ה יפ לע לועפל ליחתהש רחאל .תגנחוקלל תינופלט רשקתיש םרט
 .תיעטומ תרוכזת לש םירקמה ומלענ טעמכו ותחפ ןכא ,שדחה

 תרוקיב תיילוח י"ע התלגתנ קיטובה לש עדימה תכרעמב תפסונ הלקת
 שדוחב תוריכמה ימוכיס ןיב המאתה יא התליג הילוחה .הסנכה סמ לש
 קיטובה לש ישדוחה תוריכמה רוזחמ ימוכיס ןיבל תוינובשחה ייפ לע
 יא ןוקית .תמשורה הפוקה לש םיימויה םימוכיסה ייפ לע ובשוחש
 :הבר הדובע שרד הילוחה תשירדל םאתהב םימוכיסה ינש ןיב תומאתהה

 רתאל ידכ ,הפוקה טרסב םימושירה לכל תוינובשחה לכ תאוושה -
 םימוכסו ,תוינובשחב וללכנ אלו הפוקה טרסב וללכנש םימוכס
 .הפוקה טרסב וללכנ אלו תוינובשחב וללכנש

 וללכנ אל ךא ,הפוקה טרסב וללכנש םימוכס רובע תוינובשח תקפה -
 .תוינובשחב

 טרסב וללכנ אל ךא ,תוינובשחב וללכנש םימוכט לש הפוקב םושיר -
 .הפוקה



 בשחמה תועצמאב תלעפומו) המקוהש תישיאה עדימה תכרעמ ,ונינפלש אמגודב

 הפוקה ימושיר) םירסחה תכרעמה יקלח תא .המלש יתלב איה (ישיאה

 ,(תינדי) הילנש עדימ תכרעמ תאלממ (סמה תולושר םע תונבשחתההו

 יטרסב םימושירה םינותנ לע תססובמהו תמשורה הפוקה תרזעב תלעפומה

 תועבונ "לענה קיטוב"ב עדימב תולקתה רקיע .תמשורה הפוקה לש הספדהה

 תוכרעמה יתש בוליש .תומאותמ יתלב תוליבקמ עדימ תוכרעמ יתש לוהינמ

 סמה תויושר םע תונבשחתההו הפוקה ימושיר בוליש י"ע תחא עדימ תכרעמל

 ץדימה תכרעמ לש התמלשהל איב* קיטובה לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמב

 ,קיטובב ולגתנש םיגוסהמ תולקת תונשיה עונמל יושע בולישה .וזה

 .הדובעב רכינ ןוכסיחל םג איבהלו

 יתוריש הנממ וטמשוהש תכרעמ) המלש הנניאש תישיא עדימ תכרעמב שומישל

 :תוילילש תוכלשה רפסמ שי (עדימ

 עדימ יתוריש םתוא תא קפסת רשא ,תפסונ עדימ תכרעמ םייקל חרכה .א

 תולפטמה עדימ תוכרעמ יתש תלעפה .תישיאה עדימה תכרעמב וללכנ אלש

 הלופכ הנזהב ךרוצה בקע רתוי הרקי ,םירבדה עבטמ ,איה אשונ ותואב

 .םילופכ םינותנ *לרגאמ לש הקזחאבו טלק ינותנ לש

 חרכהב רצו* אשונ ותואב תולפטמה תודרפנ עדימ תוכרעמ יתש םויק .ב

 .תונושה תוכרעמה י"ע םיקפוסמה םינותנ ןיב המאתה יא לש םיבצמ

 םימרוגו םינוקיתו םירוריבל ןמז שידקהל ךרוצל םימרוג הלאכ םיבצמ

 .תומיענ-יא יבצמל םג

 םירקמב הווהמ רבעב םימייק ויה אלש םיירשפא עדימ יתוריש תטמשה .ג

 תא הניטקמו ,שמתשמל תורישה רופישל תורשפא לש "הצמחה" םיבר

 ךרדב היה רשפא וז תלעות .תישיאה עדימה תכרעממ תלבקתמה תלעותה

 .תופטושה לועפתה תואצוהלו תועקשהל הנטק תילוש תפסותב לבקל ללכ

 לככ המלש היהת חתופתש עדימה תכרעמ יכ חיטבהל הבר תובישח שי ,םוכיסל

 לש המקה .שמתשמל םישורדה עדימה יתוריש יגוס לכ תא לולכתו רשפאה

 ןונכתב העקשהל תמיוסמ תפסות םירקמה בורב תשרוד המלש עדימ תכרעמ

 התוליעיבו התלעותב *תועמשמ רופישל האיבמ איה לבא .התמקהבו תכרעמה

 לע םיקפוסמה עדימה יתורישל תיתועמשמ תפסות לבקל תרשפאמו תכרעמה לש

 .הדי

 תא ךשמהב גיצנ תוישיא עדימ תוכרעמ לש ןתומלשב רופישל איבהל הרטמב

 :הלא םיתוריש יגוסב ןודנ .ןתועצמאב לבקל רשפאש עדימה יתוריש יגוס

 .עוריא/הקסע יכמסמ -

 .תותליאש -

 .םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -

 .השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -

 .תורחא עדימ תוכרעמב (הדלקה אלל) תיטמוטוא הטילקל טלפ -
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 עוריא/הקסע יכמסמ 1

 לבגומ ןמז קרפב תויושחרתהל סחייתמה ךמסמ אוה "עוריא/הקסע ךמסמ"

 וא עוריאה ךלהמב קפומו ןמז קרפ ותואב ורצונש םינותנ דעתמ ,(רצק)

 םיכרצמ תשיכר :שמשל םילוכ* םיעוריא/תואקסעל תואמגודכ .ו:רחאל דיימ

 בור ,םירבדה עבטמ .אפור לצא רוקיב וא ,ןוקיתל ילכ תריסמ ,תונחב

 תוכרעמב אלו) תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב םירצונ עוריא/הקסע יכמסמ

 .(תו*טרפ-תוישיא עדימ

 :םימיאתמה עוריא/הקסע יכמסמלו םיעוריא /תואקסעל תואמגוד המכ ןלהל

 עוריא/הקסע ךמסמ עוריא/ הקסע
 וו

 :רחסמ תיבב

 הרוחס תנמזה

 חוקלל הרוחסה חולשמ

 ןמוזמב הריכמ

 :"ע הרוחס תרזחה

 חוקלה

 :םינוקיתל הכאלמ תיבב

 ןוק:תל טירפ תלבק

 ןקותמה טירפה תריסמ
 חוקלל

 :האפרמב

 אפור לצא רוקיב

2 

 םירצומה *טרפ תא דעתמה ךמסמ - הנמזהה רושיא

 דעומ ,םימולשתה חול ,םירצומה יריחמ ,ונמזוהש

 .דועו הקפסאה

 םירצומה *טרפ תא דעתמה ךמסמ - חולשמ תדועת

 .חוקלל םיחלשנה

 .תינובשח (1

 .הלבק (2

 לש יפסכ יוכיז דעתמה ךמסמ - יוכיז תדועת

 שכרש םירצומ ריזחה תוקלה רשאכ רצונש חוקל

 .רחסמה תיבב

 .ןוקיתל טירפ תלבק רושיא

 תינובשח (1
 הלבק (2

 .תופורת ימשרמ (1
 .הדבעמ תוקידבל תוינפה (2
 .םירחא םינוכמלו ןגטנר ינוכמל תוינפה (3
 .הדובעה םוקמל וא רפסה תיבל הלחמ רושיא (4
 .אפורה רכש רובע הלבק/תינובשח" 5



 יכמסמ תקפה תוריש לש םיאבה םיניפאמה תא ןץייצל ,אופיא | ,ןתינ
 :עוריא/הקסע

 .רצק ןמז קרפב תו*ושחרתהל םיסחייתמ םיקפומה םיכמסמה .א

 .םיסיפדת - ריינ יבג לע הספדהב םיקפומ םיכמסמה .ב

 רחאל דיימ וא עוריאה ידכ ךות שמתשמה י"ע תישענ םיכמסמה תקפה .ג

 וא ,הקסעה יטרפ ומכוסש רחאל דיימ התוא עצבל רשפאו ,ומויס
 .עוריאב םירושקה םינותנה ורהבוה

 דוביעב ידיימ ןפואב הזה גוסהמ םיכמסמה תקפה לש תורישה עוציב .ד

 תכרעמב םישמתשמה לש םהיתויפיצ תא םאות (0ם 11ת6) ןווקמ בשחוממ

 .תיקסע-תישיא עדימ

 תותליאש 2

 ללכ ךרדב הפצמ הנופה רשאכ ,םצמוצמ םוחתב עדימל השקב איה התליאש

 תורוצ .שארמ העובק הרוצב תחסונמ ולש הלאשהו ,תידיימ הבושתל

 :תישיא עדימ תכרעמל תותליאש תגצהל תוינייפוא

 כ"דב תישענ התליאשל הבושתה תקפה .שמתשמל לאושה לש תישיא היינפ -
 .לאושה תוחכונבו דמעמ ותואב

 רסמיהל הכירצ התליאשל הבושתה .שמתשמל לאושה לש תינופלט היינפ -
 .ןופלט תחיש התוא ךלהמב כ"דב

 בתכב רסמיהל הכירצ התליאשל הבושתה .םינותנ. תלבקל בתכב היינפ -
 .(סיפדת)

 תא םזוו ,עדימל קוקז ומצעב שמתשמה .שמתשמה לש ימצע שומיש -
 .התליאשה

 ,רבעב עדימה תכרעמב וטלקנש םינותנ לע תססבתמ התליאשל הבושת
 ,לשמל ,סחייתהל הלוכ* התליאשה ..הלש םינותנה ירגאמב םינסחואמו
 תכרעמ לש באה יצבוקבש םינותנל וא ,רבעב ושענש עוריא/הקסע ינותנל
 שמתשמה י"ע השענ התליאשל הבושתה תקפה ךרוצל םינותנה דוביע .עדימה
 וא סיפדתב ןתניהל הלוכי התליאשל הבושתה .התליאשה תלבק םע דיימ כ"דב
 התליאשל הבושתה לש בשחמה גצ לע הגוצתב םישמתשמ םיתעל .בשחמה גצ לע
 רמוחה םא ,סיפדת םיקיפמ ךכ רחא קרו ,הבושתה תא הליחת קודבל ידכ
 .השירדל םיאתמ

3 



 :תותליאשל תואמגוד רפסמ ןלהל

 עדימה תריסמ תרוצ התלי אשה
 . 8 ]ד -- 7/7

 :רחסמ תיבב
 גצמ טירפ ריחמ
 גצמ טירפל יאלמה תרתי
 גצמ חוקלה לש בוחה תרתי
 סיפדת הנשה תליחתמ חוקלה ןובשח טוריפ

 :הירפסב
 סיפדת לאושה *"ע םיקזחומה םירפסה
 גצמ ןנכותמה הרזחהה דעומו ןותנ רפס קיזחמה לאושה לש ומש
 סיפדת ןותנ רפוס לש וטע ירפמ םירפסה תומש

 :תיבב
 גצמ ןותנ דסומ/םדא לש ןופלטה רפסמ
 סיפדת ןותנ םוחתב םיחמתמה עוצקמ ילעב לש ןופלט *רפסמו תובותכ

 :האפרמב

 גצמ (אפורל רות תעיבקל) אפורה לצא רוקיבל םיירשפא םידעומ
 סיפדת ןותנ םוחתב םיחמתמה םייאופר םינוכמ לש תובותכ

 :תותליאשל תובושת תלבק לש םיאבה םינייפאמה לע עיבצהל רשפא

 .א

 .ב
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 עדימ ,שרדייש תע לכב ,תוריהמב קפסל תודעוימ תותליאשל תובושת

 ךותמ ,תומושר לש ןטק רפסמל וא ,תחא המושרל סחייתמה םצמוצמ

 .עדימה תכרעמ לש םינותנה ירגאמ

 ,םירקמה בורב ,שמתשמה י"ע תושעיהל הכירצ תותליאשל תובושתה תקפה

 תגצה ןמזמ תודחא תוקד ךותב רתויה לכל וא ,תוינש רפסמ ךותב

 .התליאשה

 הבושת תתל שמתשמה לוכי ןהילעש עדימה תכרעמב תותליאשה ןווגימ
 .עדימה תכרעמ ןונכת ךלהמב עבקנ תידיימ

 התליאשה תנוכתמ רשאכ ,התליאשל תידיימ הבושת קיפהל תורשפא ןיא
 יפ לע ותנכותו עדימה תכרעמל שארמ וננכותש תונוכתמהמ תחא הנניא
 תא קפסל עדימה תכרעמ תשרדנ הבש תוריהמהו רחאמ תאז .ןונכתה
 ןמזה קרפב הנכות חותיפו ןונכת תולועפ עצבל תרשפאמ אל תובושתה
 ןתמל תובצקומ רשאכ .תובושתה ןתמל ללכ ךרדב בצקומה דואמ רצקה
 תולאשל תובושת קיפהל םיבר םירקמב רשפא תועש המכ התליאשל הבושתה

 םידחוימ םימושי: יללוחמב שומיש י"ע ,שארמ | תוננכותמ יתלב

 .תותליאשל

 .סיפדתב וא בשחמה גצ יבג לע ןתניהל תולוכי תותליאשל תובושתה



 םייתפוקת םיחוויד| תומישר ,םיכמממ 3

 יבג לע םיספדומ בשחמ יטלפ םה םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ
 תחא) שארמ םיננכותמ םידעומב םיקפומ ,העובק םתנוכתמש (םיסיפדת) ריינ
 םישומישל םידעוימו (המודכו הנשל תחא ,שדוחל תחא ,עובשל תחא ,םויל
 .שארמ וננכותש

 ימרוגל םיחלשנה תועדוהו םירושיא ללכ ךרדב םה םייתפוקתה םיכמסמה

 עדימה תכרעמ לש םינותנה ירגאמבש םימושירה לע םיססובמו ,צאוח

 .תישיאה

 ,םינותנה ירגאממ תומושר גיצהל ללכ ךרדב תודעוימ תויתפוקתה תומישרה
 ,שארמ ועבקנש (םינוירטירק) הדימ תומא יפ לע םירגאמה ךותמ תופלשנה

 רדסב ,יכיראת רדסב :לשמל) המישרה ןונכתב עבקנש חתפמ יפל תוניוממו
 .(ירפסמ רדסב וא יתיבפלא

 ירגאממ תופלשנה תומושר לע ,םה םג ,םיססובמ םייתפוקתה םיחווידה
 חווידה תקפה ךרוצל .חווידה ןונכתב ועבקנש הדימ תומא יפ לע םינותנה
 לש הריפס ,ןוימ ,ללכ ךרדב ,םיללוכה םינוש םידוביע םיעצבמ *תפוקתה
 הריכמה ךס םוכיס :לשמל) תומושרב תודש יכרע לש םימוכיס ,תומושר
 םיבושיחו (תוריכמה לע םייתפוקת םיחוויד קיפהל ידכ ,הריכמ תומושרב
 .םירחא

 םיחווידלו | תומישרל | ,םיכמסמל | תויניפוא | תואמגוד רפסמ ןלהל

 :םייתפוקת

 תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב

 םיימו* םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 .תועובק תונמזה יפ לע תרחמה םסויב עוציבל חולשמ תודועת

 .ימו* תוריכמ םוכיס -

 .קנבב הדקפהל םיקיש תמישר -

 לכ ףוסב קפוי) םילוחה לש רות תונמזה יפ לע אפורל ימו* םירות חול -

 .(אבה הדובעה םו* רובע הדובע םוי

 םייעובש םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 .םימולשתב רוגיפ לע תועדוה -

 .הירפסל םירפס תרזחהב רוחיא לע תועדוה -
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 .אבה עובשב עוציבל הדובע תונמזה תמישר

 .ףלחש עובשה ךלהמב דויצה לועפתב תולקת םוכיס

 םיישדוח םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 .םדוקה שדוחב תושיכרה ףקיה לע חוקלל רושיא

 רוקמב םייוכינהו יקסעה רוזחמה ייפ לע הסנכהה סמל תומדקמ חוד
 .םייתסהש שדוחב

 תואקסעה לע הבגינש שמה ,תואקסעה ימוכיס יפ לע ףסומ ךרע סמל חוד
 .םייתסהש שדוחה ךלהמב תומושת לע םלושש סמהו

 .אבה שדוחב ףקותב היהיש םירצומ ןוריחמ

 .(שדוח ידמ ןכדועמ) ותבותכו חוקלה ינותנ תא טרפמה תוחוקל ןופלא

 רשא ,שדוחל תחא םימלשמה תוחוקלהמ דחא לכל תוישדוח תוינובשח
 .םייתסהש שדוחה ךלהמב וטלקנש חולשמה תודועת יפ לע וקפוי

 םתאוושהו םינושה םירצומה לש הריכמה ינותנ לש ישדוח תוריכמ חותינ
 .תמדוקה הנשב ליבקמ שדוחו םימדוק םישדוח ינותנל

 חווידה ךרוצל ןוגרא לש הקלחמ וא ,ףינס לש ישדוח תואצוה חוד
 .הלהנהל ישדוחה

 םייתנש םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 .הנשה ךלהמב ונממ תושיכרה ףקיה לע קפסל רושיא

 .הסנכהה סמל יתנשה חודה תנכה ךרוצל יתנש תואצוהו תוסנכה םוכיס

 .יאלמה תריפס עוציב ךרוצל ןסחמב יאלמ תמישר

 .המודכו ןורטאית ייונמל ,ןותיע לע םייונמל שודיח תועדוה

 תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמב
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 .אבה שדוחב תוליעפה תינכות לע םיבבוח גוח ?:רבחל תישדוח העדוה

 אלו םירבחל ולאשוהש תיבה תיירפסמ םירפס תמישר לש ישדוח ןוכדע
 .דעומב ורזחוה

 .תיבה תואצוה לש ישדוח םוכיס



 האוושה ךרוצל - יארשא יסיטרכב תויתחפשמה תושיכרה לע ישדוח חוד -
 .יארשאה יסיטרכ תרבח ידי לע שגומה ישדוחה ןובשחה םע

 .םיבבוח ןודעומ ירבח לש תנכדועמ תישדוח המישר -

 ןה יכ עיבצמ ,"היסולכוא" לש תוארה תדוקנמ וניפלש תואמגודב ןויע
 :םיגוס ינשל תוקלחנ

 ללכל | םיסחייתמה |,םייללכ םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -
 .היסולכואה

 היסולכואהמ קלחל םיסחייתמה םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -
 .דבלב

 תואמגודה ךותמ ורחבנ ןה .הז גוויס תוהמ תא וריהב* תודחא תואמגוד
 .יקלח טלפ "דמצוה" יללכ טלפ לכל רשאכ ,ליעל וגצוהש

 .ימוי תוריכמ םוכיס | :יללכ -

 ."ןופצה ןולא" בשוממ תוחוקלל ימו* תוריכמ םוכיס | :יקלח

 תיב תוליעפ לש תיללכ הנומת קפסמ יללכה יתפוקתה חווידהש דועב
 עסמ תואצות רחא בקעמ רשפאל יקלחה יתפוקתה חווידה לוכ* ,קסעה
 הטלחה תואצות רחא בוקעל ,לידבהל וא ,בשומב ךרענש םוסרפ
 .בשומה ירבחל יארשאה תא ליבגהל

 .הדובע תונמזה תמישר :יללכ -

 .אבה עובשב עוציבל הדובע תונמזה תמישר | :יקלח

 תרשפאמ תיללכה המישרה .םינוש םישומיש שי תומישרה יגוס ינשל
 תוסיוול וא םדאה חכ תקוסעת ןונכת ךרוצל תונמזהה בצמ תא ןוחבל
 תינכות תנכהל ,הז הרקמב ,תשמשמ תיקלחה המישרה .קווישה יצמאמ
 .אבה עובשל הדובעה

 .(אלמ) םירצומ ןוריחמ |:יללכ -

 םירצומו םישדח םירצומ קר ללוכ) םירצומה ןוריחמ ןוכדע |:יקלח
 .(ונתשה םהיריחמש

 םישודיחבו םייונישב בלה תמושת תא דקממ תיקלחה המישרב שומישה

 המישרה לבקמ לע השקמ תיללכה המישרב שומישהש דועב ,ולחש

 .םישודיחהו םייונישה רותיאב

7 



 .תוחוקל ןופלא | :יללכ -

 .ןורחאה שדוחב קסעה תוחוקלל ופסותיהש תוחוקל ןופלא | :יקלח

 הפידע תויהל היושעו רי*נב תכסוח ,הז הרקמב ,תיקלח המישר תקפה

 דואמ לודג אוה תוחוקלה רוביצ רשאכ ,תיללכה המישרה תקפה לע

 ,ךירצמ תויקלח תומישרב שומישה יכ רורב .םיפרטצמה רפסמל תיסחי*

 .תחא המישרמ רתויב חוקלה שופיח ,םירקמהמ קלחב

 שדוחב תוליעפה תינכות לע םיבבוח גוח ירבחל תישדוח העדוה |:יללכ -

 .אבה

 תוליעפה תינכות לע םיבבוח גוח *רבחל תישדוח העדוה (1 | :יקלח

 .ומלוש םהלש רבחה ימדש םירבחל קר - אבה שדוחב

 תוליעפה תינכות לע םיבבוח גוח *רבחל תישדוח העדוה (2

 .ומלוש אל םהלש רבחה ימדש םירבחל קר - אבה שדוחב

 .דחא יללכ ךמסמ תקפה םייקלח םיכמסמ ינש תקפה הפילחמ הז הרקמב

 דרפנ לופיט ןאכ תרשפאמ תיקלח הקפהב םינוש םיכמסמב שומישה

 .גוחה :רבח לש תויסולכוא-תת *תשב

 תת תרדגה .םינוש םיבצמב הנוש יללכ טלפ םוקמב יקלח טלפב שומישה

 תצובקל ךויש ,יפרגוא'ג ךויש יפ לע תושעיהל הלוכ* תיקלח היסולכוא
 ןויצ יפל ,םידעומב הדימע יפל ,תושיכרה ףקיה יפל ,בוח תרתי יפל ,ליג
 תיקלחה היסולכואה-תת תא .תורחא תובר תונוכת יפלו קדבמ וא ןחבמב

 :אמגודל .רתו* וא תונוכת יתש לש ףוריצ יפ לע םג רידגהל םילוכי
 םישדוחה השש ךלהמב הקסע לכ ועצב אל רשא ,הנומידב םיררוגתמה תוחוקל
 ,רתו*ו םירפס השולש םיקיזחמה הירפס ייונמ :תפסונ אמגוד .םינורחאה

 .םינורחאה םישדוחה תשולש ךלהמב רפס ופילחה אל רשאו

 םייקלח םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמב ךרוצה יפל שומישה ידי לע
 ךכ .תואצוהבו ןמזב ךוסחל םימושייהמ קלחב רשפאתמ ,יללכ טלפב םוקמב

 לכל תונפל םוקמב ,היסולכואהמ יטנבלרה קלחב לופיטה תא םידקממ
 5 לע לוהינב תלגודה הלוכסאב תכמות יקלח טלפ תקפה .היסולכואה
 .(אםתהשסמסת6 סע 24000%10מ) םיגירח

 םייתפוקתה םיחווידהו תומישרה ,םיכמסמה לש םינייפאמה תא םכסל רשפא

 :ןמקלדכ

 :שארמ היטרפל הננכותש תנוכתמ יפ לע עדימ קפסל םתרטמ .א

 חווידב וא המישרב ,ךמסמב ושעייש םישומישה שארמ ורדגוה -

 .:תפוקתה

 .רסמייש עדימה יטרפ שארמ וננכות -
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 חווידב וא המישרב ,ךמסמב ללכתש היסולכואה שארמ העבקנ -

 םיקסוע רשאכ .דבלב םיגירח וא | ,היסולכואה ללכ :יתפוקתה

 .הגירחל ןוירטירקה והמ עובקל שי ,םיגירחב

 'ב םו* לכ :לשמל ,עדימה רסמי: םהבש םידעומה שארמ ועבקנ -

 .עובשב

 .הצופתה תמישר - עדימב םישמתשמה שארמ ועבקנ -

 והמ עובקל שמתשמה לע .יקלח טלפכו יללכ טלפכ םתוא קיפהל רשפא .ב

 .ול םיאתמה טלפה גוס

 .םיסיפדת - עדימה תריסמ תרוצ .ג

 בצקומה ןמזל יסח* ןפואב דואמ ךורא םתקפהל שמתשמל בצקומה ןמזה .ד

 ןמזה .תותליאשל תובושת תקפהל וא ,עוריא/הקסע יכמסמ תקפהל

 תועש המכ דע העש ,ללכ ךרדב ,אוה םינותנה דוביע עוציבל בצקומה

 רתו* ךורא ןמזו ,םיימו* םיחווידו תומישר ,םיכמסמ תקפה רובע

 תרגסמב עצבל שמתשמה לוכ*י ךכיפל .רתו* הכומנ םתקפה תורידת רשאכ

 ,דוביע יבלש המכ םישרודה םידוב'ע עדימ יתוריש לש הז  גוס

 לש לודג רפסמ דוביע לע םיססובמ רשא םיבכרומ םיבושיח םיללוכה

 .תומושר

 השירד יל םיחוו'דו תומישר ,םיכמסמ 4

 יבג לע םיספדומ בשחמ יטלפ םה השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ
 םאתהבו שמתשמה יד: לע  שרדנה דעומב םיקפומה (םיסיפדת) ריינ

 יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ לש םיגוס ינשב ןיחבהל רשפא .ויתויחנהל

 :השירד

 יפל שומישל שארמ ותנכותו וננכותש םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -

 .השירד

 .םיימעפ-דח םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -

 םיחווידו תומישר ,םיכמסמ
 השירד יפל שומישל שארמ ותנכותו וננכותש

 שארמ ותנכותו וננכותש םיחווידו תומישר ,םיכמסמ לולכנ וז הצובקב
 ורסמייש עדימה *טרפ שארמ םיעוד* םג ךכל םאתהבו ,םירדגומ םישומישל
 רשאכ ,"תימעפ בר הקפה"ל םיננכותמ הז גוסמ םיחווידו תומישר .סיפדתב
 תומושרה תייסולכוא תאו האבה הקפהה דעומ תאי םעפ לכב עבוק שמתשמה
 .הקפה התואב דוביעב ללכתש
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 :תואמגוד ןלהל

 :תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב

 .ןותנ ךיראתל תוחוקלה לש בוחה תורתי תמישר *
 (תויונח תשרל תכייתשמה) תונח ןסחמב תוינכדעה יאלמה תורתי *

 .יאלמה לש עתפ תרוקיב עוציב ךרוצל
 ,עצבמ תעפשה לש הרקב ךרוצל תרדגומ הפוקתל תוריכמ חותינ *

 .הרבחה לש םוסרפ
 .ימוסרפ רמוח תצפהל תוחוקלה לכ תובותכ םע תוקבדמ *
 םיקיזחמה םילונמה לכ לא תינוריעה הירפסה תלהנה לש בתכמ *

 הירפטה תלהנהש עצבממ קלחכ - םישדוח השולשמ רתו* םירפסב
 .(שארמ םיעובק םידעומב אל ךא) םעפ ידמ תכרוע

 :תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמב

 .עוריאל גוח ירבחל תונמזה *

 סיפדתה הלבתהש רחאל קפומה ,יתיבה תובותכהו םינופלטה רפס *
 .םדוקה

 דעו שדוחה תליחתמ יארשא יסיטרכב תויתחפשמה תושיכרה םוכיס *
 .םויה

 .םויה דעו הנשה תליחתמ תיבה קשמ תואצוה םוכיס *

 ההז תנוכתמב השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ םיקפומ םיבר םירקמב
 .הנכות התואב שומיש ךות םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ לש וזל
 :אמגודל

 ןובשחו (השירד יפל) הנותנ הפוקתב תושיכר לע תוקלל ןובשחה *
 .(יתפוקת) תושיכר לש ישדוח

 תוריכמ חותינו (השירד יפל) תרדגומ הפוקתל תוריכמ חותינ =
 .(יתפוקת) ישדוח

 דעו שדוחה תליחתמ יארשא יסיטרכב תויתחפשמה תושיכרה םסוכיס =
 תויתחפשמה תושיכרה לע ישדוח הודו (השירד יפל) םויה
 .(יתפוקת) יארשא יסיטרכב

 יפל תוקפהל ןה םיאתתש ךכ ,הנכותה תא חתפל שי הלאכ םירקמבש ןבומכ
 .תויתפוקת תוקפהל ןהו ("תוימעפ בר") השירד

 םיימעפ-דח םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 לע םיססובמה םיימעפ-דח םיחווידו תומישר ,םיכמסמ לולכנ וז הצובקב
 םיחווידו תומישר | ,םיכמסמ .תישיאה עדימה תכרעמ לש םינותנה ירגאמ
 דח עדימ יכרצ יפל ימעפ דח ןפואב שרדנה עדימ תוריש םה הז גוסמ
 לכ רובע שמתשמה עבוק טלפ לש הז גוסב .שמתשמה לצא םיררועתמה םיימעפ
 ללכיתש תומושרה תייסולכוא תא ,ול םישורדה עדימה יטרפ תא הקפה
 לע ול שורדה טלפה יטרפ תא עבקש רחאל .שורדה הקפהה דעומ תאו דוביעב
 תונכתה תא םייסש רחאל קר .םישרדנה תונכתהו ןונכתה תא עצבל שמתשמה
 .ול םיצוחנה חווידה וא המישרה ,ךמסמה תא קיפהל לכוי
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 :תואמגוד המכ ןלהל

 :תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב

 לע תמיוסמ םילפוטמ-םילוח תצובקל םיכייתשמה םישנאל תועדוה =

 .בורקה ףרוחב היופצה תעפש תפיגמ ינפב ןוסיח תורשפא

 .75 לע הלוע םליגש םילפוטמ-םילוח תמישר *

 .ראורבפ שדוח תליחת זאמ ןכדוע אל םריחמש םירצומ תמישר *

 ךשמב וארקש םירפסה רפסמ יפל םידליה תיירפס ייונמ תוגלפתה *

 .הנורחאה הנשה
 .תורדגומ תופוקת ךשמב םימיוסמ םירצומ לש תוריכמ ימוכיס *

 :תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמב

 תלבקל םירכמה גוחב תמיוסמ הצובקל םיכייתשמה םישנאל םיבתכמ *

 .םיטרפ

 .הנותנ םינש תפוקתל תוסחייתמה ישיאה ףסואב תונומת תמישר *

 יפלו תוליעפה גוס יפל םיבבוח גוחב תוליעפ תועש ימוכיס *

 .שדוחה

 .בישמה ליג יפל הדוגאב םירבחה רקסל םיבישמה תוגלפתה *

 לע לקהל יושע ,וז הרטמל ,ראשה ןיב ,דעוימ םימושיי יללוחמב שומיש

 .(םיימעפ-דחה) השירד יפל םיחווידהו תומישרה ,םיכמסמה תקפה

 תומישר ,םיכמסמב םג ,םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמל המודב
 ןויע .יקלח טלפבו יללכ טלפב ןיתבהל רשפא השירד יפל םיחווידו
 לש לע  עיבצמ ,"היסולכוא" לש תוארה תדוקנמ ונינפלש תואמגודב

 :םיגוס

 ללכל םיסחילתמה ,םייללכ השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -
 .היסולכואה

 היסולכואהמ קלחל םיסחילתמה השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -
 .דבלב

 יבגל וגצוהש הלאל םימוד ,יקלח וא יללכ ,טלפה גוס תריחבל םיקומינה

 לודג בחרמ ונינפל דמוע ןאכ םג .םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 .וניכרוצ יפל תיקלח היסולכוא תרדגהל תויורשפא לש רתויב

 השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ לש םיניפאמה תא םכסל רשפא

 :ןמקלדכ

 :תוריש לש םיגוס ינש םיללוכ השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ .א

 :עדימ

 םתקפה רשאו ,שארמ ותנכותו וננכותש םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -

 .השירד תשגומ רשאכ קר תישענ
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 .ד

 הז גוסמ טלפ לש ןכותה .םיימעפ-דח םיחווידו תומישר ,םיכמסמ -
 ןונכתה תא שארמ עצבל תורשפא לכ ןיא ךכיפלו ,שארמ עודי וניא
 לע הז גוסמ םיחווידו תומישר ,םיכמסמ קיפהל תנמ לע .תונכתהו
 תמלשה ירחא קרו ,שרדנה דוביעה תא תנכתלו ןנכתל שמתשמה
 חווידה וא  המישרה ,ךמסמה תא קיפהל לכו* אוה תונכתה
 .םישרדנה

 טלפכו יללכ טלפכ קיפהל רשפא השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ
 .ול םיאתמה טלפה גוס והמ עובקל שמתשמה לע .יקלח

 .םיסיפדת - עדימה תריסמ תרוצ

 גוס :יפל הנוש םיחווידהו תומישרה ,םיכמסמה תקפהל בצקומה ןמזה
 לוכ* שארמ תנכותו ןנכותש טלפל תסחייתמ השירדה רשאכ :השירדה
 רשאכ .תועש המכ וא העש ךות הקפהה תא םילשהל ,ללכ ךרדב ,שמתשמה
 ןמזה (שארמ תנכותו ןנכות אלש) ימעפ-דח טלפל תסחייתמ השירדה
 הזמ ללכ ךרדב רתו* ךורא היהי הז גוסמ הדובע םילשהל ידכ שרדייש
 יולת היה: שרדייש ןמזה .ןושארה גוסהמ טלפ תקפהל שרדנה
 תושרל םידמועה חותיפה ילכ לש םתוליעיבו שרדנה דוביעה תויכוביסב
 גוסמ תוקפה לש תונכתו ןונכת עוציבב ונויסינב םג ןבומכו ,שמתשמה
 .הז

 תורחא עדומ תוכרעמב תיטמוטוא הטילקל כ 5

 תרחא עדימ תכרעמב הנזהל דעוימ תישיא עדימ תכרעמב קפומה טלפהמ קלח
 ריבעהל רשפא הזכ טלפ .(תיזכרמ עדימ תכרעמ וא תישיא עדימ תכרעמ)
 תא דילקהל וכרטצי הזכ הרקמב .תרסומה עדימה תכרעמב קפויש סיפדתב
 תורשפא .תלבקמה עדימה תכרעמל םתנזה םשל סיפדתב םימושרה םינותנה
 הרוצב וריבעהלו שרדנה טלפה תא תרסומה עדימה תכרעמב קיפהל איה תרחא
 .תלבקמה עדימה תכרעמב (הדלקה אלל) תיטמוטוא הטילק תרשפאמה
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 .םירצומ ןוריחמ :אמגודל

 ,<ראה יבחר לכב תויונחל םירצומ לש תואמ המכ ציפמה ,יאנוטיס
 קפומ ןוריחמה סיפדת .שדוח לכ תליחתב ןכדועמ ןוריחמ +יפהל גהונ
 (ולש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמב) בשחמ תרזעב יאנוטיסה י"ע
 תוליעפמה) תובשחוממה תויונחב ,םש .תוינועמקה תויונחל רבעומו
 לש םיבשחמל הדלקהב ןוריחמה ןזומ ,(תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ
 תויונחהמ תחא לכ תבייחמ ןוריחמה ינותנ תדלקה .תויונחה

 תובר םימעפ הכורכ רשא ,םינותנה תנזהב הדובע עיקשהל תובשחוממה
 .םינותנה תדלקהב תואיגשמ האצותכ תויונחב ריחמ תואיגשב

 אל וז הרוצב .ןוטילקת יבג לע ןוריחמה תא ריבעהל יאנוטיסל עצומ

 ןוריחמה ינותנ תא טולקל היה* רשפאו ,םינותנ תדלקה ללכ שרדית

 .תוונחה לש תויקסע-תוישיאה עדימה תוכרעמב יטמוטוא ןפואב



 דואמ הצופנ (ןוטילקת יבג לע ללכ ךרדב) תיטמוטוא הטילקל עדימ תרבעה
 תישיא עדימ תכרעממ הנכות תרבעהבו ,הנכות לש תירחסמ הצפהב םיקסועשכ
 רשפא .היפואב תימעפ דח איה וז הרוצב עדימ תרבעה .תרחא תכרעמל תחא
 תורבעה ךרוצל ,ףטוש ןפואב םג תיטמוטוא הטילקל עדימ תורבעה עצבל
 שדוחל תחא ,עובשל תחא ,םויל תחא תועצבתמה עדימ תוכרעמ ןיב עדימ
 םויכ רבכ םילעופ הז גוסמ עדימ יתוריש םיללוכה םימושי* .המודכו
 .דיתעב וברתיש קפס לכ ןיאו ,תוישיא עדימ תוכרעמב

 :םה םינותנו עדימ תרבעהל וז הטיש לש םיירקיעה תונורתיה

 .ם*נותנה תדלקהב ךרוצה לוטיב ידי לע תואצוהב ןוכסיח -

 .הדלקהב ךרוצה לוטיב יד: לע םינותנה תדלקהב תויועט תעינמ -

 רבעומה עדימל האוושהב תאז .רבעוהש עדימב ידיימ שומישל תורשפא -
 תליחת ינפל הדלקהה תואיגש יופינו הדלקה עוציב שרודה ,סיפדתב
 .עדימב שומישה

 הטילקל עדימ תרבעהל ונתושרל םויכ םידמועה םיירקיעה םיעצמאה

 :םה תיטמוטוא

 .ןוטילקתה -
 .יטנגמה טרסה -
 םיגוס םידמוע שמתשמה תושרל .עדימ תוכרעמ ןיב םינות) תרושקת -

 ,םינופלטה תשר לע תססובמה גויחב תרושקת :םיתוריש לש םינוש
 תרושקת ,(םירחאו ן"לנ *ווק) םידחוימ םיווקב תשמתשמה תרושקת
 ראוד יתוריש תועצמאב תרושקת וא ,םינותנ תרבעהל תוירחסמ תותשרב
 .לנורטקלא

 .יטפואה טילקתה -

 עדימ תוכרעמב תיטמוטוא הטילקל טלפל תוינייפוא תואמגוד רפסמ ןלהל

 :תורחא

 תרבעה יד: לע עוציבל קנבל תינפומה םולשת תוארוה תמישר תריסמ -

 תויאקנב תורבעה .םיאכזה לש קנבה תונובשחל םלשמה ןובשחמ םימוכסה

 יבג לע תושרדנה תורבעהה תמישר תריסמ ידי לע עצבל רשפא ולאכ
 .(ב"סמ) תיאקנבה הקילסה זכרמל ןוטילקת

 ושענש תושיכרה תא זכרמ רשא ,םילודג תוחוקלל ישדוח ןובשח תרבעה -

 עדימ תכרעמ םיליעפמה תחקרמה יתב תא תשמשמ וז הטיש .שדוחה ךלהמב

 תקפסאל םילוח תופוקמ תחא םע םכסהב םירושק רשא ,תיקסע-תישיא

 שדוחל תחא הלא תחקרמ יתב םיריבעמ םכסהה יפ לע .היחטובמל תופורת

 לש םיחטובמל ורסמנש תופורת ןיגב םהיתונובשח תא ןוטילקת יבג לע

 .םילוח תפוק התוא

 .הסנכהה סמ ידרשמ לא ןובשח תייאר ידרשממ תרושקתב םיחוויד תרבעה -

 תונמזה תכרעמ .תופורת קפס לא תחקרמ תיבמ תופורת לש תונמזה תרבעה -

 םהיתונמזה תא רגשל םהל תרשפאמ םיבשחוממ תחקרמ יתב רובע החתופש

 .לנורטקלא ראוד תוריש תועצמאב םילודגה תופורתה יקפסמ דחאל
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 תרחא עדימ תכרעמב תיטמוטוא הטילקל טלפב שומישה רקיע ,םירבדה עבטמ

 רשק לש תורוצ שולש תוינייפוא ןאכ .תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב אוה

 :תולבקמה עדימה תוכרעמל תורסומה עדימה תוכרעמ ןיב

 רפסמל טלפ תרסומ תחא תישיא עדימ תכרעמ ונייהד ,םיברל דיח* רשק -

 לא יאנוטיסהמ ןוריחמה תרבעה :אמגוד .תורחא עדימ תוכרעמ לש לודג

 .תויאנועמקה תויונחה

 רסומ תוישיא עדימ תוכרעמ לש לודג רפסמ וני:הד ,דיחיל םיבר רשק -

 תחקרמה יתבמ ישדוחה ןובשחה תרבעה :אמגוד .תחא עדימ תכרעמל טלפ

 .םילוחה תפוק לא

 עדימ תכרעמל טלפ תרסומ תישיא עדימ תכרעמ ונעיהד ,דיחיל דית* רשק -

 האור לא קסע תיבמ תואצוהו םילובקת ינותנ תרבעה :אמגוד .תרחא

 .ןובשחה

 תישיאה עדימה תכרעמב תועקשהב ךורכ תיטמוטוא הטילקל טלפב שומישה

 טלפה תטילקל) תלבקמה עדימה תכרעמבו (שרדנה טלפה תקפהל) תרסומה

 עדימה תכרעמ ןיבל תרסומה עדימה תכרעמ ןיב םואיתב ךורכו ,(ל"נה

 לכו רחאמ ,הז טלפב םישמתשמש ןמז לכ ךשמיהל בייח םואיתה .תלבקמה

 לולע תלבקמה עדימה תכרעמב וא תרסומה עדימה תכרעמב השעייש יוניש

 לש ותוליע* .הזה טלפה תא תיטמוטוא טולקל היהי ןתינ אלש ךכל םורגל

 הלודג טלפה תקפה תורידתש לככ ,לדג טלפה חפנש לככ הלדג הז טלפ גוס

 תולבקמה עדימה תוכרעמ רפסמו תורסומה עדימה תוכרעמ רפסמש לככו רתוי

 .רתו* לודג

 :ןמקלדכ תרחא עדימ תכרעמב הטילקל טלפה לש םינייפאמה תא םכסל רשפא

 טרס יבג לע ,ןוטילקת יבג לע :תנווגמ איה טלפה תריסמ תרוצ .א
 .דועו תרושקתב ,יטנגמ

 תכרעמ לא תישיא עדימ תכרעממ םינותנ תרבעה רשפאמ הז טלפ גוס .ב

 .תיזכרמ עדימ תכרעמ לא וא ,תרחא תישיא עדימ

 עדימ תוכרעמ ןיב םינותנ תרבעהב לועי* רשפאמ הז טלפ גוסב שומישה .ג
 םינותנה לש תואיגש אלל הטילק י"ע ,הדלקה תדובעב ןוכסיח י"ע
 .ורבעוהש םינותנב ידיימ שומישל תורשפאה י"עו ,ורסמנש

 עדימה תכרעמ לצא המיאתמ תוכרעיה בייחמ הז טלפ גוסב שומישה .ד

 תוכרעמ ןיב םואית ךות ,תלבקמה עדימה תכרעמ לצאו תרסומה תישיאה

 .עדימה

 םירבעומה םינותנה חפנש לככ הלדג הז טלפ גוסב שומישה תויאדכ .ה

 .לדג
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 םוכיסל

 :עדימ יתוריש לש םינוש םיגוס העבש ונינפל

 תוריטשל רצוקמ םש עדימה תוריט גוס

 עוריא/הקסע יכמסמ
 עוריא ךמסמ

 תותליאטל תובושת
 התליאש

 יללכ יתפוקת חוד יללכ-םייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ
 :תפוקת יקלח חוד םייקלח-סייתפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ
 השירד יפל יללכ חוד :ללכ-השירד יפל םיחווידו תומיטר ,םיכמסמ
 בשחוממ טלפ | תוכרעמב (הדלקה אלל) תיטמוטוא הטילקל טלפ השירד יפל יקלח חוד םייקלח-השירד יפל םיחווידו תומישר ,םיכמסמ

 תורחא עדימ

 הריסמ תרוצ

 סיפדת
 סיפדת ,גצמ
 סיפדת
 סיפדת
 סיפדת
 סיפדת
 וא ןוטילקת
 .תרושקת

 תא אלמל עדימ יתוריש לש םידחא םייפילח םיגוס םייושע תובר םימעפ
 ו:הי הלאכ םירקמב .תושירדה תרדגהב תוטרופמה תושירדה
 :םיירקיעה

 .עדימה יתורישב שומישה תוליעיו תוחונ -
 .עדימה תוריש תא רשפאל ידכב שמתשמהמ שרדנה אמאמה --

 .הלודג הקפהה תורידתו לודג

 םילוקישה

 שרדנה םיקתועה רפסמ ,לודג סיפדתב טלפ עצומשכ דחוימב ,טלפה תולע

 םיפידעמ ,םיוסמ גוסב םינתינ םיתורישה ברימ רשאכ .תודיחא ילוקיש
 .תוריש גוס ותואב םיתורישה תרתי תא םג קיפהל םירקמה בורב

 התחלצה תדימ יבגל הבר תובישח לעב אוה םיאתמה עדימה תוריש גוס תריחב
 תוליעיו תוחונ תא םיעבוקה םימרוגה דחא איהו תויה ,עדימ תכרעמ לש
 .לנש דצמ הקפהה תויולעו הקפהה ףמאמ תאו ,דחא דצמ תכרעמב שומישה
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 3 קרפ

 תושירד תרדגה

 וא תיטרפ ,תישיא עדימ תכרעמ םיקהל ןויערה שומימ ךילהת לש ותליחת
 .תושירדה תרדגה בלש אוה ןונכתה ךילהת תליחת .ןונכתב אוה ,תיקסע
 טרפמ תא רידגהלו "שמתשמה תמילג תא שובלל" ךילע תושירדה תרדגה ךרוצל
 תרדגה טרפמ .שמתשמה לש ותואר תדוקנמ ךל השורדה תישיאה עדימה תכרעמ
 :םיאבה םיאשונל סחייתהל ךירצ תושירדה

 .תישיאה עדימה תכרעמ תורטמ -

 .(תורטמה טוריפ) עדימה תכרעמ ידעי -

 .עדימה תכרעמ תולובג -

 .עדימה תכרעמ יבגל םיצוליא -
 עדימה תכרעמ לעפות וב םוחתב תויופצ תויוחתפתה יבגל דוסי תוחנה -

 תכרעמב שומישה יפקיהו שומישה תרוצ לע תוכלשה ןהל שיש תויוחתפתה)
 .(תישיאה עדימה

 .תכרעמה תחלצהל םייתומכ םידדמ -

 .תושירדה תרדגה טרפמ יביכרמב טרופמ ןוידל רובעל ןמזה ןאכ

 תישיאה עדינה תכרעמ תורטמ 41

 ןושארה סיסבה תא תווהמ תונושה תורטמה לש תויופידעהו תכרעמה תורטמ
 .תישיא עדימ תכרעמ לש הנונכתל

 תכרעמ :התמקהב ךרוצל תוירקיעה תוביסה תא תואטבמ עדימה תכרעמ תורטמ
 תכרעמ) תמייס עדימ תכרעמ ףילחהל תדעוימה 'עדימ תכרעמ וא השדח עדימ
 :ןה תוינייפוא תורטמ ,(תיזכרמ תכרעמ וא תישיא תכרעמ ,תינדי

 עדימ תוכרעמב) טרפה וא קסעה יכרוצ יפל עדימ יתוריש תקפסא -
 .(תושדח

 רשאכ ,תבשחוממ וא תינדי ,תמייק עדימ תכרעמב םי*וקילל ןורתפ ןתמ -

 .התואנ המרב עדימה יתוריש תא תקפסמ הנניא תמייקה תכרעמה
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 םדא תוכב ןוכסיח י"ע תויולע תנטקה ךות םימייק עדימ יתוריש עוצב -
 .םירחא םיבאשמבו

 עוציב תויולעב ןוכסיחל תורשפאה ,םיבר םירקמב יכ ריעהל יאדכ
 ,תמייקה עדימה תכרעמ לש וןונכת ייוקילמ תעבונ הניא עדימה :תוריש
 תעב תורכומ ויה אלש ,תושדח תויגולונכט לש ןתעפוהמ האצותכ אלא
 .תמייקה עדימה תכרעמ המקוהש

 תרוצ רופיש ,הבוגתה תוריהמ רופיש :םימייק עדימ יתוריש רופיש -
 .המודכו טלקה תרוצ רופיש ,טלפה

 םדוקש םיאשונבו תומוקמב תמייק עדימ תכרעמל םישדח םיתוריש תפסוה -
 .עדימ יתוריש םהב ונתינ אל ללכ

 רתיב עובקל לכונ ךכ .תויופידע רדס יפל תכרעמה תורטמ תא גרדל יוצר
 ךכ .עדימה תכרעמ לש חותיפה תינכותב יוצרה םימושייה רדס תא תולק
 לש םתופידעל םאתהב תונוש ןורתפ תועצה ןיב האוושה ךורעל םג לכונ
 .ןהב םיללכנ םניאש םיאשונה לש םתופידעלו תוללוכ ןהש םיאשונה

 עדימה תכרעמ דע 2

 תגשהל איבי םשומימש םירדגומ םיאשונ םתוא לכ םה עדימה תכרעמ ידעי
 תויללכ ןבורב ןה עדימה תכרעמ תורטמש דועב .עדימה תכרעמ תורטמ
 רתו* םירצ םימוחתל םיסחייתמו רתו* םימצמוצמ םידעיה | ,תוינורקעו
 דע* לכ .שמתשמה לש םימיוסמו םירדגומ םיכרצלו עדימה תכרעמ תוליעפב
 סחי:תהל יושע דעי ,םימיוסמ םירקמב .עדימה תכרעמ תורטממ תחאל סחייתמ

 לש טוריפכ םידעיה תא תוארל רשפא תובר תוניחבמ .תחא הרטממ רתויל

 .עדימה תכרעמ תורטמ

 עדימ תכרעמב ןהל םימיאתמה םידעיו תודחא תורטמ גיצ) המגדה םשל
 .ותאפרמ רובע ינינפ ר"ד ןנכתמש תיקסע-תישיא

 :שולש ריכזנ אפורה עבקש תורטמה ןיב

 .םילוחל רות תעיבק לש תורישה רופיש .1

 .םילוחה רחא בקעמה רופיש .2

 .םילוחה ימולשת רחא בקעמה רופיש 3

 :ולא תורטמ רובע אפורה ןיכהש םידעיה טוריפ ןלהל
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 :1 הרטמ תגשהל

 דחא הלוחמ רתוי) לופכ רות תעיבק לש םירקמה רועיש תנטקה -
 .(דעומ ותואל

 םייק רשאכ ,רחואמ דעומב רות תעיבק לש םירקמה רועיש תנטקה -
 .הלוחל םיאתמה רתו* םדקומ דעומ

 .הלוחל ועבקנש רות ידעומ רותיאל הליעי תורשפא תריצי -

 :2 הרטמ תגשהל

 .תרוקיבל רות ועבק אלש םילוח לע עדימ תלבק -

 ולבקתה אלש תויופצ הדבעמ תוקידב לש תואצות לע עדימ תלבק -
 .ןדעומב

 בקעמ תוקידבל ובצייתה אלש םיינורכ םילוח לע עדימ תלבק -
 .לתפוקת

 :3 הרטמ תגשהל

 .םימ: שדוח לעמ םהימולשתב םירגפמה םילוח לע עדימ תלבק -

 ךא ,םהימולשתב רוגיפ לע הארתה ולביקש םילוח לע עדימ תלבק -
 .ומליש אל ןיידע

 םירומא םהש תורטמה יגוסל םאתהב םיירקיע םיגוס המכל םיקלחתמ םידעיה
 :ןתגשהל םורתל

 ,קסוע דעי לכ ,עדימה תכרעממ שרדנה טלפב תוקסוע תורטמה רשאכ -
 .עדימה יתוריש לש םיוטמ גוסב ,כ"דב

 ,כ"דב ,קסוע דעי לכ ,עדימה תכרעמ לש טלקב תוקסוע תורטמה רשאכ -
 .טלק לש םיוסמ גוסב

 ,תמייק עדימ תכרעמב םיכילהת רופישבו לועייב תוקסוע תורטמה רשאכ -
 .לועי*ו רופיש םינועטה םיכילהתהמ דחאב ,כ"דב ,קסוע דעי לכ

 תורטמהמ רתו* וא תחאל סחייתמ עדימה תכרעמ ידעיימ דחא לכ ,רומאכ
 ןיא ,תורחא םילמב .תורטמה וא הרטמה לש התגשהל דעוימו םדוק ורדגוהש
 לש התגשהל םימרות םניא רשא ,םידע* עדימה תכרעמ ידעי תמישרב לולכל
 .יהשלכ הרטמ
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 עדימה תכרעמ תולונג 3

 תמישר תועצמאב הפקיה תא םצמצל תנווכמ עדימה תכרעמ תולובג תעיבק
 השורדה עדימה תכרעמ תרגסמב םהב לפטל הנווכ ןיאש םימוחתו םיאשונ
 .שמתשמל

 :תכרעמה תולובגל תואמגוד גיצנו ינינפ ר"ד לש ותאפרמל רוזחנ

 :םה ינינפ ר"ד עבקש תולובגה

 .ןוחטיבה דרשמ םע תונבשחתהב קוסעת אל עדימה תכרעמ .א

 .חותינ ידעומ תעיבקב לפטת אל עדימה תכרעמ .ב

 הז אשונב ,תרכס ילוח רחא בקעמב לפטת אל עדימה תכרעמ .ג

 .תינדי תסטרכ תועצמאב לפטל אפורה ךישמי

 אשונב .האפרמה לש תונובשחה תלהנהב קוסעת אל עדימה תכרעמ .ד

 .האפרמה לש תונובשחה להנמ לפטל ךישמי הז

 לוכ* תכרעמה תולובג תרדגה תועצמאב תישיאה עדימה תכרעמ ףקיה םוצמצ
 תולובגל ףוחמ לא .המודכו תוחוקל יגוסל ,םיתוריש יגוסל סחייתהל
 .הכומנ תורידתב אוה םהב שומישהש םיתוריש ללכ ךרדב םיאיצומ תכרעמה
 םיתורישה תא םג ףיקתש ,האלמ תכרעמ חותיפב עיקשהל שיש םיצמאמה
 תכרעמ חותיפל םישרדנה הלאמ הברהב םילודג תויהל םילולע ,םירידנה
 תישיאה עדימה תכרעמ לש היתולובג םוחית .םיליגרה םיתורישב קר קוסעתש
 חיטבמו ,שמתשמל רתויב םיינויחהו םיירקיעה םיאשונב ןונכתה תא דקממ
 תויולעבו םיצמאמב ןוכסיח ךותו הברהב רצק ןמז ךות תכרעמה חותיפ
 רחואמ דעומב חתפל רשפא תכרעמה תולובגל צוחמ ואצוהש םיתוריש ,חותיפה
 .עדימה תכרעמ לש (האבה הסריגה) אבה "רוד"ה תרגסמב ,רתוי

 עדימה תכרעמ לע םיצליא 4

 תישיאה עדימה תכרעמש ןויכמ יכ בושחל ארוקה לולע ןושאר טבמב

 בוטכ תושעל לוכ* אוה ,שמתשמה לש תידעלבה ותולעבב היהת תננכותמה

 רתו* הקימעמ תולכתסה .םהשלכ םיצוליא תכרעמה לע םילח אלו ,ויניעב

 םיעבונה םיטעמ אל םיצוליא םילח תישיאה עדימה תכרעמ לע יכ הלגמ

 תישיאה עדימה תכרעמ לש היפוא יבגל שמתשמה לש ותשיפתמו ,םייקה בצמהמ

 עבטמ ,תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ איה תננכותמה תכרעמה רשאכ .ול היוצרה

 תונקת ,םיקוחמ םיעבונה םיפסונ םיצוליא ללכ ךרדב הילע ולוחיש םירבדה

 .קסעה לע םילחה םינוש םירדסהו
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 יננפ ר"ד לש ותאפרמ לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמב שמתשנ בוש
 .אמגודכ

 :םיאבה םיצוליאה תא םשר ינינפ ר"ד

 רשא ,האפרמה תוחא ידיב הלעפהל םיאתהל הכירצ עדימה תכרעמ
 .תובשחוממ תוכרעמ תלעפהב ןויסינו עדי לכ הל ןיא

 הדובעה תועשב עצבתהל הכירצ עדימה תכרעמ לש תוליעפה לכ -
 לש תופסונ תועש תדובעל םורגל אל הרקמ םסושבו ,תוליגרה
 .תוחאה

 תנש תליחתמ לחה האפרמה תא תרשל ליחתהל הכירצ תכרעמה -
 ףוסב ומשרנ םיצוליאהש ןויכמ ,תורחא םילמב .האבה םיפסכה
 ןונכתה "עוציבל םישדוח הנומשכ םיבצקומש ירה ,לירפא שדוח
 .תכרעמה תמקהלו

 .םילקש 8,000 לע הלעי אל תכרעמה תמקהל יברימה ביצקתה

 :ןמקלדכ גווסל רשפא םיצוליאה תא

 .םינמז חול יצוליא -

 .ביצקת יצוליא -

 .םדא חוכ יצוליא -

 .לועפת תטיש יצוליא -

 .דויצ יצוליא -

 םיצוליא .םיוסמ דעומל תכרעמה תמלשהב ךרוצ םיאטבמ םינמז חול יצוליא
 תכרעמה תשרדנ ןהב ,תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמל רתוי םיינייפוא הלאכ
 הדימעה תובר םימעפ .הדובע תנש תליחת תארקל וא ,הנועה תליחת תארקל
 תיב רובע לשמל ומכ ,תכרעמה חותיפ תויאדכל חתפמה איה םינמזה חולב
 .םיב הצחרל הכירצ ירצומ קווישב החמתמה קסע

 חותיפב עיקשהל שמתשמה לש ונוצר לובג תא םיאטבמ ביצקתה יצוליא
 דעוימ תוישיאה עדימה תוכרעמ בורב .תישיאה עדימה תכרעמ תמקהבו
 תכרעמה ייוסינל ביצקת םידעיימ ןיאו ,הרמוחהו הנכותה תשיכרל ביצקתה
 קלחב .ומצעב שמתשמה י"ע םיעצובמ םהו רחאמ ,באה ינותנ תנזהלו
 םולשתב םדא חוכב רזעיהל ךרוצ שי ןהבש תויקסע-תוישיאה עדימה תוכרעממ
 תנזהל תואצוהה תא םג ביצקתה ןובשחב איבהל שי ,תכרעמה תמקה בלשב
 תויולעל ףסונב תושרדנה תופסונ תואצוהו תכרעמה יוסינל ,בא ינותנ
 לואר תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב ביצקתה הבוג .הרמוחהו הנכותה
 םע וגשו* רשא ,םיקזנ לוטיבו םיחוורה תלדגה ,תונוכסחל סחייתיש
 יצח לש הפוקתב ךסחייש םוכסה :לשמל ,השדחה עדימה תכרעמ לש התלעפה
 ןוכסיחה וא ,םייוגשה תונובשחה ללגב הרבחל םיקזנה תנטקה :"ע הנש
 רוזחמ תלדגה יד: לע םיחוורה תלדגה וא ,הנש ךשמב םדא חוכ תואצוהב
 .םייקה תווצה לש תוריכמה
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 םו* ידמ שרדייש ןמזה ףקיה תא ללכ ךרדב םיאטבמ םדאה חוכ יצוליא

 שומישל וירזועו שמתשמהמ ושרדייש עדיהו ןויסנלו תכרעמה תלעפהל

 הדלקהה ףקיהל םיסחייתמ םיינייפוא םיצוליא .תננכותמה עדימה תכרעמב

 קיסעהל תורשפאלו ,תכרעמה לש ףטושה לועפתה ךלהמב שמתשמהמ שרדיתש

 .םייקה תווצה תא תכרעמה תלעפהב

 לועפת ילהנ לש תוכלשהה תא םירקמה בורב םיאטבמ לועפתה תטיש יצוליא

 םיצוליא .תננכותמה תישיאה עדימה תכרעמ לש לועפתה תטיש לע קסעה

 תופיפכל ,םימייק תוינבתבו םיחסונב םיכמסמ תקפהל םיסחייתמ םיינייפוא

 םינמזל ,תורחא עדימ תוכרעמ םע תומיאתל ,תויושר לש תושירדלו תונקתל

 םוחתב תודחוימ תושירדלו ,תכרעמה לועפתל םיבצקומה הדובעה םו* ךלהמב

 .תישיאה עדימה תכרעמ תחטבא

 דויצ *גוסב שמתשהל ןוצר וא ךרוצ םירקמה בורב םיאטבמ דויצה יצוליא

 ויתימע ידיב לעפומה דויצ וא ,שמתשמה ידיב םייק רבכש דויצ :םימיוסמ

 .(םסתיא חונ הלועפ ףותיש תחטבהל) שמתשמה לש

 דוס תוחנה 5

 ןוגראב דיתעב םייופצה םי*ונישה םתוא תא גיצהל תודעוימ דוסיה תוחנה

 תישיאה עדימה תכרעמ לע תוכלשה םהל שי רשא ,םתוא בבוסב וא קסעב

 .תננכותמה

 דוס: תוחנה תרדגהל אמגודכ םעפה םג ונל שמשת יננפ ר"ד לש ותאפרמ

 .תיקסע-תישיא עדימ תכרעמב

 רבד ,הנשל 10%-כב לדגי האפרמב לופיט םילבקמה םילוחה רפסמ -

 .תונורחאה םינשה ןויסינ תא םאותה

 לכ 5%-כ לש רועישב הילע לוחת הלוח לש שדוחל םירוקיבה רפסמב -

 .הנש

 ןיבל םיירהצה ינפל תועש ןיב סמועה תקולחב םייוניש ולוח: אל -

 ןיב סמועה תקולח יבגל יוניש יופצ אל ןכו ,םיירהצה רחא תועש

 .עובשה ימי

 תרדגהל תפסונ אמגודכ שמשי ףכ תחפשמ לש בשחוממה יתיבה םינופלטה רפס

 .תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב םעפהו ,דוסי תוחנה

 :תואבה דוסיה תוחנה תא ותרבחמב סםשר צכ והילא רמ

 םותב םכתסי בשחוממה םינופלטה רפסב ורבטציש םימושירה רפסמ -

 .םימושיר 800-כב הנושארה שומישה תנש
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 .הנשל 15%-כ היהי םישדח םימושיר בקע םימושירה רפסמב לודיגה בצק -

 .הנש ידמ וקחמי* םימושירהמ 5%-כ -

 .10-ו 8 םיליגל זא ועיגיש ,םירגובה החפשמה ידל> ינש םג תכרעמה ישמתשמל ופרטציש יופצ הילנשה לועפתה תנש תליחתמ לחה ,םלוא .ותייערו צכ רמ תא הליחתב תרשת תכרעמה -

 .הנשל 25%-כ היהי םידליה ידי לע םישדח םימושיר תפסוה בצק יכ יופצ .100-כ היהי ולש הנושארה שומישה תנשב םידליהמ דחא לכ ףיסויש םימושירה רפסמ

 .תישיאה עדימה תכרעמ לש תידיתעה לועפתה תרוצ לעו םיסמועה לע תורורב תוכלשה הלאה םיאשונה לכל .המודכו םפקיהו איש יסמוע ידעומב ,יאלמב םיטירפה רפסמב לודיגה בצקב ,הנמזה לכב םירצומה רפסמב םייופצ םייונישב ,תוחוקלה רפסמב לודיגה לש יופצה בצקב תוקסוע תוינייפוא דוס* תוחנה ,ךכיפל .ושרדייש םיתורישה יגוסבו סיתורישה ןתמ תרוצב | ,ושרדייש עדימה :תוריש ףקיהב אטבתהל תולוכי ולא תוכלשה .תננכותמה תישיאה עדימה תכרעמ לע תוכלשה םהל שי רשא ,ולאכ תויהל תובייח תכרעמל תועבקנש דוסיה תוחנה

 תכרעמה תחלצהל םייתומכ םידדמ 5

 .תכרעמה תא ורובע חתפל ודי לע ורכשנש הרמוחו הנכות יקפס ןיבו שמתשמה ןיב המכסה יאב רבודמשכ ,ךוסכסל ףא םיתעלו המכסה יאל ךפוה הזכ ישוק .תמיוסמ הרטמ הגשוה םאה עובקל ישוק שי תובר םימעפש אוה יעבט ,ךכיפל .םייתוכיא םיחנומב תישענ ןתרדגהו ,ןייפואב תויללכ ןה תורטמה .םיבר םיישקב ללכ ךרדב םילקתנ ונחנא ,תכרעמל ורדגוהש תורטמה יפ לע החלצהה תדימ לש הקידבה תא םיכרוע ונא רשאכ

 תויועטה רועיש תנטקה" - הירפסל המיאתמה ,אמגודל ,תרחא הרטמ .הירפסה תווצמ תשרדנה הדובעה תעקשהבו תורישה ביטב הזמ הז םינושה ,תונורתפ לש לודג בחרמ תרשפאמ איה יכ אצמנ ,"שארמ םירפס תנמזה תוריש תלעפה" - הירפס לש עדימ תכרעמל המיאתמה הרטמ ןחבנ םא ,אמגודל ,ךכ
 רועישל רשאב הבר תוריהב יא הבוחב תללוכ ,"תורזחההו תולאשהה ימושירב
 םיננכתמהש ןורתפ ,האצותכ .השדחה עדימה תכרעמב ליבק בשחנה תויועטה
 רופישהש ןויכמ שמתשמה ידי לע לספיהל לולע תואנ ןורתפ ותוא ובשחי
 ההובג רופישה תולעש וא ,קפסמ וניא תויועטה רועיש תנטקהב גשוהש
 .ידמ

 יעוציבל םידעיה תאוושה ךמס לע עדימה תכרעמ תחלצה תא םינחוב רשאכ םג
 תדימ יבגל תומכסה יא עיפוהל םיבר םירקמב תולולע ,לעופב תכרעמה
 תורטמה טוריפל םיסחייתמ םה יכ ףא ,םידעיה .תכרעמה לש התחלצה
 רבד ,םייתוכיא םיחנומב םירדגומ םה םירקמה בורב ,םימצמוצמ םיאשונלו
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 לוכ* רבדה .החלצהה תדימ לש תיביטקייבואו תיעמשמ דח הקידב לע השקמה
 הרמוח יקפס ןיבל שמתשמה ןיב המכסה יאב רבודמהשכ ךוסכסל םיתעל םורגל
 .תכרעמה תא חתפל ודי לע ורכשנש הנכותו

 רשא ,ותרדגהב יתומכ ,םילשמ ילכ תושירדה תרדגה תרגסמב שורד ,הנקסמכ
 ילכ .עדימה תכרעמ לש החלצהל בשחיי המ ןנכתמל שמתשמה רידג*י ותועצמאב
 החלצהל םייתומכה םידדמה .תכרעמה תחלצהל םייתומכה םידדמה םה הזכ
 תכרעמה תורטמ לש יתוכיאה ןכותה תא יתומכ ןפואב אטבל םיכירצ
 .םידעיהו

 .ינינפ ר"ד לש האפרמה תמגוד לא רוזחנ המגדה םשל

 המכ רובע יענפ ר"ד ןיכהש יפכ ,החלצהל םייתומכ םידדמ ןלהל
 :ולש האפרמה רובע ןנכתמ אוהש עדימה תכרעמ לש םידעיהו תורטמהמ

 .םילוחל רות תעיבק לש תורישה רופיש 1
 .םילוחה רחא בקעמה רופיש .2
 .םילוחה ימולשת רחא בקעמה רופיש 3

 :ולא תורטמ רובע אפורה ןיכהש החלצהל םייתומכ םידדמ ןלהל

 :הידעיו (םילוחל רות תעיבק לש תורישה רופיש) 1 הרטמ

 דחא הלוחמ רתוי) לופכ רות תעיבק לש םירקמה רועיש תנטקה .א
 .(דעומ ותואל

 םייק רשאכ ,רחואמ דעומב רות תעיבק לש םירקמה רועיש תנטקה .ב
 .הלוחל םיאתמה רתוי םדקומ דעומ

 .הלוחל ועבקנש רות ידעומ רותיאל הליעי תורשפא תריצ* | .ג

 :םיאבה םייתומכה םידדמה תא ןיכה ינינפ ר"ד

 תוחפל םויכ) שדוחב 2 לע הלעי אל לופכ רות לש םירקמה רפסמ -
 קר תוחאה תכרעה יפל ,אפורה תכרעה יפל עובשב םירקמ הרשע
 .(עובשב םירקמ השימחכ

 רתוי םדקומ דעומ םייק רשאכ ,רחואמ רות תעיבק לש םירקמה רפסמ -
 15 דע 5 םויכ) שדוחב דחא הרקמ לע הלעי אל הלוחל םיאתמה
 .(אפורה תכרעה יפל - עובשב םירקמ

 ךות ומש יפ לע הלוח לש םיידיתע םירות רתאל לכות האפרמה תוחא -
 ידכ תוקד 10-ל 2 ןיב תושרדנ תוחאל םויכ) תוינש 20-מ תוחפ
 .(הבושת תתל

 בצמב) דחא זוחא לע הלעי אל רותה רתואי אל םהבש םירקמה זוחא -
 תתל החילצמ הניא םירקמהמ 10%-כב יכ תוחאה הכירעמ יחכונה
 .(התואנ הבושת
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 :הידעיו (םילוחה רחא בקעמה רופיש) 2 הרטמ

 .תרוקיב רוקיבל רות ועבק אלש םילוח לע עדימ תלבק .א

 ולבקתה אלש תויופצ הדבעמ תוקידב לש תואצות לע עדימ תלבק .ב

 .ןדעומב

 בקעמ תוקידבל ובצייתה אלש םיינורכ םילוח לע עדימ תלבק | .ג

 .לתפוקת

 :םיאבה םייתומכה םידדמה תא ןיכה ינינפ ר"ד

 תלבק יא לעו תרוקיבל רות תעיבק *יא לע עדימ לבקי אפורה -

 .דעומה רחאל םימי השולשמ רחואי אל ןדעומב הדבעמ תואצות

 עדימה תא םימי השולש ךות לבק* אל אפורה םהבש םירקמה רועיש -

 ןדעומב הדבעמ תואצות תלבק יא לעו תרוקיבל רות תעיבק יא לע

 .0.5% לע הלעי אל

 בקעמ תוקידבל ובצייתה אלש םיינורכ םילוח לע עדימ לבקי אפורה -

 יעיברה םויהמ רחואי אל) אבה שדוחה תליחתמ רחואי אל תויתפוקת

 .(שדוחל

 עדימה תא אבה שדוחה תליחתב לבק* אל אפורה םהבש םירקמה רועיש -

 אל תויתפוקת בקעמ תוקידבל ובצייתה אלש םיינורכ םילוח לע

 .1% לע הלעי

 הרקב ןמויב שומיש ,םיקיתה תקירס לע ססובמ בקעמה יחכונה בצמב

 לץנפ ר"ד תכרעה יפל .תוחאהו אפורה םילהנמש הרקב תומישרו

 .הלוצרה המרב הרקבה םויכ תעצבתמ אל םירקמהמ 25%-כב

 שמתשמל ןה הבר תובישח שי תישיאה עדימה תכרעמ לש התחלצה תדימ תקידבל

 רשא הנכות תוליבח יקוושמלו םיתנכתמל ,םיננכתמל ןה ,תכרעמה םזוי

 תכרעמה לש התחלצה תדימ תקידב םירבדה עבטמ .תכרעמה חותיפב ול ועייס

 בושח .לעופב תכרעמה יעוציב ןיבל תושירדה ןיב האוושהה לע ססבתת

 תכרעמה יעוציב תדידמ ידי: לע עדימה תכרעמ לש התחלצה תדימ תא קודבל

 המלשה יהוז .תושירדב םיללכנה םייתומכה םידדמל םתאוושהו השדחה

 תכרעמל ועבקנש םידעיהו תורטמה תאוושה לע תוססובמה תוקידבל תינויח

 .השדחה תכרעמה ינייפאמ םע

 :םה םיינייפוא םייתומכ םידדמ

 .טלפב תואיגשה זוחאל יברימ ָךרע -

 .טלפה תקפהלו דוביע יכילהת תרדס עוציב תמלשהל ןורחא דעומ -

 .ןווקמ דוביע עוציבל יברימ ןמז -

4 



 ןונכתה יבלש לכ ךלהמב םיננכתמה תא ונווכ*: החלצהל םייתומכה םידדמה

 תכרעמה המלשוהש רחאל .תכרעמה לש ןולשיכה ייוכיס תא וניטקיו ,המקההו

 לע תססובמה הקידב ךורעל םייתומכה םידדמה םירשפאמ חותיפה ךלהמב םגו

 .םידעיהו תורטמה וגשוה סאה עובקל ידכ ,עדימה תכרעמב תויסיפ תודידמ

 ןיב שרפהה והמ עובקל םייתומכה םידדמה םילוכ: ,החלצה יא לש םירקמב

 .תושירדה ןיבל לעופב םיגשיהה

 םייתומכה םידדמב שומיש י"ע תישיאה עדימה תכרעמ לש הדוקפת תרקב
 שמשל םגו ,תכרעמה לש תורישה תמרב הגיסנ רותיאל עייסל הלוכ* החלצהל
 רוד") השדח הסריג חותיפו עדימה תכרעמ שודיחב ךרוצל הערתה תואכ
 .תכרעמה לש ("שדח

 תושירדה תרדגה טרפמ 7

 תונוזערה רובצמל ףסונב ,רזעיהל יוצר "תושירדה תרדגה" תנכה ךרוצל
 :םה רתויב םיליעיה .םינוש םיינוציח עדימ תורוקמב רקסב םג ,ךלצא שיש

 ןויסלנהמ .המוד תישיא עדימ תכרעמ וחתיפש םידידיו םירכמ ,םירבח -

 לע ,עדימה תכרעמ לש םיבושחה םיביכרמה לע דומלל רשפא םלצא רבטצהש

 יתורישב לעופב שומישה תדימ לע ,םינושה עדימה יתוריש לש תוליעיה

 לש ףטושה ףוסיאב םיכורכה צמאמהו ישוקה תדימ לעו ,םינושה עדימה

 .בשחמל םתנזהבו םינותנה

 םוחתב תוקסועה הנכות תוליבח הריכמל תועיצמה םיבשחמ תויונח -
 ךורעל תונחה הנכומש הנכותה תומגדהמ דומלל רשפא .ךתוא ןיינעמה
 תוליבח תא בתכב םיגיצמה ,תויונחב לבקתש םינולעו תורבוחמו ,ךרובע
 עוצקמ שיא לכו* םירקמה תיברמב .ןהב שומישה תוארוה תאו הנכותה
 תמגדה ךלהמב תוררועתמה תולאשל תובושת קפסל תונחה ידבוע ןיבמ
 .תורבוחה תאירק ךלהמב וא ,הנכותה

 תיברמ תא זכורמב תוגיצמה ,תויפנעו תויללכ הנכותו םיבשחמ תוכורעת -

 תומגדה תוארל רשפא תוכורעתה תיברמב .שקובמה םוחתב םייקה עציהה

 תולאשל יעוצקמ הנעמ לבקלו הנכותה תא תוגיצמה תורבוח לבקל ,הנכות

 .תושירדה תרדגה בלשב ךתוא תודירטמה

 תויונחב םירכמנ הלאכ םיגולטק .םיישיא םיבשחמל הנכות לש םיגולטק -
 הלא םיגולטק לש תונכדועמ תורודהמ .םיבשחמ תורפסב תוחמתמה םירפסה
 תוליבח לע םייסיסב םינותנ תוזכרמו ,הנש ידמ ללכ ךרדב תומסרפתמ
 םיגיצמה םיילארש* םיגולטקב שמתשהל לכות .קושב תונימזה הנכותה
 םיילארשיה םיגולטקה ןיבמ .םיימואלניב םיגולטקב םגו תירבע הנכות
 :תא ריכזנ

 תוישעת ברימ תאצוהב "מב* לש םיישיא םיבשחמל הנכות גולטק" =

 .מ"עב הקפה

55 



 "בשח" תאצוהב "םיישיא םיבשחמל תיקסע הנכות תוליבח - 20 בשח" *

 .לוהינ יתורישל תיצוביק ןיבה הדיחיה

 לכות ,גולטקב העיפומה תמיוסמ הנכות תליבחב ןיינע תיליגש רחאל

 תקוושמה םיבשחמ תונחמ וא הנכותה תיבמ רתו* טרופמ עדימ לבקל

 .וז הנכות

 רחאמו ,תיסח* תוטושפ ןה תוישיא עדימ תוכרעמו רחאמ יכ םיסרוגה שי
 תרדגה טרפמ תנכהב ךרוצ ללכ ןיא ,ולש םיכרצל בטיה עדומ שמתשמהו
 ןמזה תא ךוסחלו) תושירדה תרדגה בלש לע רתוול רשפא םתעדל .תושירד
 תונכתל וא הנכות תליבח תשיכרל תורישי תשגלו ,(טרפמה תנכהל שרדייש
 התיה וז "תינוכסח" ךרד יכ הרומ וןויסינה .השורדה תכרעמה לש ימצע

 שפנ חפמו םיקזנל המרג תאז תמועלו ,דואמ ןטק םירקמ רפסמב תקדצומ
 הבשחנש הנכות תליבח תשיכרל תואצוהש םירקמה םיטעמ אל .םירקמה תיברמב
 ."רצוקמה" להונב וטקנ רשאכ קירל ושענ הבר תונכת תדובעו ,המיאתמ
 תנכה בלש לע רותיו י"ע חותיפה ךשמב ןוכסיחל הייפיצה םג םירקמ םתואב
 .עדימה תכרעמ תלעפהב רכינ רוחיא לח המוקמבו ,התדבתה תושירדה

 ,תחלצומ תישיא עדימ תכרעמ לש התמקהב יחרכה בלש איה תושירדה תרדגה
 :התמקהל רחביתש ךרד לכ יבגל תאזו

 טרפמ .הנכות תליבח תשיכר לע תססובמ תישיאה עדימה תכרעמ רשאכ -
 תוליבח לש ןתמאתה תדימ תא קודבל ךל רשפאמ תנכהש תושירדה תרדגה
 תרדגה" תסונ ,תורחא םילמב .ךיתושירדל קושב תועצומה הנכותה

 תועצומה הנכות תוליבח ןיב האוושה ךורעל ךל רשפאי תנכהש "תושירדה
 "תיבה ירועיש" תנכהש לככ .ךרובע רתויב המיאתמה תא רוחבלו ךל
 הנכות תליבח תשיכר לש ןוכיסה תחפ** ,רתו* תידוסיו הקימעמ היהת
 המיאתמה היהת שכרתש הנכותה תליבחש יוכיסה לדגייו ,המיאתמ יתלב

 .רתויב

 ללוחמ תרזעב ימצע חותיפ לע תססובמ תישיאה עדימה תכרעמ רשאכ -
 מאמה יבגל תיברימ תובישח םימושייה ללוחמ תריחבל .םימושיי
 תושירדה יפואל םאתהב .דיתעב התקזחאלו תכרעמה חותיפל שרדייש
 ללוחמ תונוכתל סחייתהל רשפא תושירדה תרדגה טרפמב תוללכנה
 םינותנ רגאמ לוהינב ללוחמה לש ותוליעיל דחוימבו עצומ םימושיי
 .םיספדומ תוחוד תקפהב ותוליעילו תותליאשב ותוליעיל ,לודג

 תחתופמה תידוחי* הנכות לע תססובמ תישיאה עדימה תכרעמ רשאכ -
 - תלפוכמו הלופכ תובישח תושירדה תרדגהל שי ןאכ .ךרובע דחוימב
 תמישרכו ,(ריכש תנכתמ וא ,ךמצע התא) תנכתמל היחנהכ תשמשמ איה
 ואבוה ךיתושירד לכ ןכא יכ הקידבל ךרובע (6ת60% 1156) גוית

 .ןובשחב
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 תכרעמ ןויפא בלש - אבה ןונכתה בלשל סיסבכ תשמשמ תושירדה תרדגה
 תמלשה רחאל םג ונל הצוחנ תושירדה תרדגה ,ןכ לע רתי .תישיאה עדימה
 תניחב םשל תישיאה עדימה תכרעמ לש "הייח" ךשמהב ,תכרעמה חותיפ
 תושירדה תא תאלממ איה םאה) המקוהש תכרעמה לש ףטושה הדוקפת
 תושירד תרדגה תנכהל דיתעב םג עיסת תושירדה תרדגה .(ורדגוהש
 .("עדימה תכרעמל שדח רוד") תשדוחמ תכרעמ חותיפ תארקל תנכדועמ
 שמתשמה ןווכתמ םהבש םירקמב םג תינויח בתכב תושירד תרדגה ,ךכיפל
 לש בתכב רדוטמו םלש דועית קר .המקההו ןונכתה יבלש לכ תא ומצעב עצבל
 ,האולמב רכזיתו רמשית תושירדה תרדגה יכ חיטבהל לוכ* תושירדה תרדגה
 תישיאה עדימה תכרעמ לש הייח תונש לכ ךרואל שמתשמה תא תרשל לכותו
 .ולש

7 



 4 קרפ

 (טלפה) עדימה יתוריש ןויפא

 תישיאה עדימה תכרעמ ןוימאמ קלחכ טלפה ןומא 41

 לש ןויפאה בלש תא תחתופה תוליעפה איה (טלפה) עדימה יתוריש ןויפא
 תא יללכ ןפואב גיצנ ,טלפה ןויפאב קמעתנש םרט .תישיאה עדימה תכרעמ
 תושרדנה תויוליעפה לולכמו ויתואצות ,ויתורטמ ,תכרעמה ןויפא בלש
 .ותמלשהל

 לש ינושאר רואית ןיכהל אוה תישיאה עדימה תכרעמ ןויפא בלש לש ותרטמ
 .םינותנה ירגאמבו טלקב ,טלפב דקמתמ ןויפאה .תננכותמה תכרעמה

 :תוללוכ תכרעמה ןויפא בלש לש ומויסב תולבקתמה תואצותה

 עדימ תוריש לכ רובע רשאכ ,תכרעמה קפסתש עדימ יתוריש תמישר .א
 טפדמ ,בשחמה גצב הגוצת) תורישה תרוצ ,טלפה םש :םיטרופמ (טלפ)
 .טלפה ילבקמו ('וכו

 .תכרעמה קפסתש טלפה יגוסמ דחא לכב םינותנה תודש טוריפ .ב

 גוס לכ רובע .ףטושה הלועפתלו תכרעמה תמקהל שרדייש טלקה תמישר .ג
 .(טלקה רסומ) טלקה רוקמו טלקה םש :םיטרופמ טלק

 .תכרעמה קפסתש טלפה יגוסמ דחא לכב םינותנה תודש טוריב .ד

 םינותנה תודש :םיטרופמ רגאמ לכ רובע רשאכ ,םינותנה ירגאמ תמישר .ה
 .רגאמה חפנ בישחתו תומושרה רפסמ ןדמוא ,המושרב

 תמרב תויהל הכירצ תכרעמה ןויפא בלש םויסב תלבקתמה תינושארה הנומתה
 שמתשמה .ויכרצל תכרעמה תמאתה תא עובקלו ןוחבל שמתשמל רשפאתש טוריפ
 אוה שמתשמה םירקמה בורב יכ ,ריכזהל ךירצ ןאכ) ומצע תא לואשל בייח

 :תואבה תולאשה תא (ןנכתמה םג

 .תושירדה תרדגהב וטרופש יפכ ,יתושירד תא תכרעמה תאלממ םאה .א

 לע ,שרדנש יפכ םינותנה תנזהל ימוימויה ףמאמב דומעל לכוא םאה .ב

 .שרדנה טלפה תא קיפהל תנמ
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 :חיטבהל ךירצ ןויפאה תנכה ךילהת

 .הידעיו תכרעמה תורטמ לכ יולימ ונייהד ,תכרעמה תומלש -

 .םירתוימ עדימ יתורישו ,עדימ יתוריש לש תויוליפכ תעינמ -

 תריגא תעינמו ,םישורד םניאש טלק ינותנ לש הטילקו ףוסיא תעינמ -

 .תכרעמה לש םינותנה ירגאמב הלאכ םירתוימ םינותנ

 :אוה תישיאה עדימה תכרעמ ןויפא בלשב ןונכתה תויוליעפ רדס

 .(טלפה) עדימה יתוריש ןויפא תנכה -

 .טלקה ןויפא תנכה -

 .םינותנה ירגאמ ןויפא תנכה -

 ,רשפאה לככ ,חיטבהל תנמ לע הז בלש תא תחתופה איה טלפה ןויפא תוליעפ
 דחוימבו תושירדה תרדגהל םיאתת - םקותש עדימה תכרעמ - האצותהש

 ןונכתב וא ,טלקה ןונכתב ןויפאה בלש תחיתפ .ועבקנש םידעילו תורטמל
 וא ,ם*נותנה ףוסיא תוחונ יפל ןונכתה תא טיסהל הלולע ,םינותנה ירגאמ
 יכרוצ תא םימאות דימת אלש םירבד ,םינותנה ירגאמ בוציע תוחונ יפל
 חתתופה "יווק" ךילהת וננפל ןיא ,תאז םע דחי .עדימה יתוריש תלעפה
 .םינותנה ירגאמ ןויפאב םייתסמו טלקה ןויפאב

 ךלהמב לבקתמה בושמה תא תואטבמה תובר תורזח שי ןונכתה ךילהתב
 רוזחל ןנכתמה תא איבהל טלקה ןונכת ךלהמב םיאצמימ םייושע ךכ .הדובעה
 ינפל ,תופסותו םינוקית ,םייונש וב ךורעלו טלפה ןויפאב םיקלח לע
 ןויפא תוליעפב בושמ יושע ,ןפוא ותואב .טלקה ןויפא תא םילשיו רוזחיש
 .טלקה ןויפאל וא טלפה ןויפאל רוזחל ןנכתמל םורגל םינותנה ירגאמ

 .4.1 םישרתב גיצנ תכרעמה ןויפא ךילהת תא

 (טלפה) עדימה יתוריש ןוומא ךללהת 2

 ותאפרמב - םעפהו תפסונ האפרמב רוקיב ךורענ ,אשונב ןוידב ליחתנש םרט
 .ילצר ר"ד לש

 עדימ תכרעמ חתפל טילחה ,שקובמו לבוקמ אפור ,ילצר והימר: ר"ד
 םילפוטמה לש רותה סושיר .ותאפרמב רותה לוהינ םשל תיקסע-תישיא
 העברא דע םייעובש ללכ ךרדבו ,האפרמה תוחא וא אפורה ידי לע השענ
 וא ,רוקיב לוטיבל םילפוטמ לש תוינפ .רוקיבה דעומ ינפל תועובש
 םירוקיבהמ עברכ ופיקהו ידמל תוחיכש ויה ,רוקיבה דעומב יונישל

 התמזויב תושעל האפרמה הצלאנ ןטק אל םירקמ רפסמב .םהל ועבקנש
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00 

 ךמסמ
 תושירדה תרדגה

 ןויפא תנכה
 (טלפה) עדימה יתוריש

 תנכה

 טלקה ןויפא

 ןויפא תנכה

 םינותנה ירגאמ

 ןויפא ךמסמ

 תישיאה עדימה תכרעמ

 תישיא עדימ תכרעמ לש ןויפא ךילהת :4.1 םישרת

 תוצעייתהב אפורה לש ותופתתשה בקע ,םירוקיבה ידעומב םייוניש
 תורישל הרצק הארתהב תואירק ללגב ,ריעל ףוחמ הפוחד םיאפור
 .תולחמ ללגבו םיאולימ

 םרוג היה ,קחמו ןורפע תרזעב להונש ,האפרמה לש םירוקיבה ןמוי
 התיה תוחאהש םילוחה רות לש תימויה המישרב תויועטה .תולקתל עובק
 ונמוזש רתויו םילוח ינש :ומויב םו: לש רבד ויה רקוב ידמ הניכמ
 לכב .המודכו ןמויב םושר היה אל ומש ךא ןמזוהש הלוח ,דעומ ותואל
 היה ןתינ אל שארמ ןנכותמ יתלב ןפואב האפרמהמ רדענ אפורהש הרקמ
 תא אורקל ישוקה ללגב ,לוטיב תועדוה םהל רוסמלו םילוחה תא רתאל
 :רפסמו תומשה םושירב םישובישה ללגבו ,תוקיחמה רוטע ןמויב בותכה
 .ןופלטה

 רחואמ דעומל רות עבקנ םהבש םיברה םירקמה לע םג סעכ ילצר ר"ד
 םיבורק םידעומב םייונפ ןמז יחוורימ ןמויב ויה לעופבש דועב
 לוכ:ש יפכמ בוט תוחפ היה ויתוחוקלל ןתנש תורישה ,האצותכ .רתוי
 םיכורא ןמז יקרפ ךשמב הקוסעת אלל רתונ ומצע אוהו ,תויהל היה
 דעומב עבקנ םרוקיבש םילוחהמ קלח דיספה םג ותכרעהל .םויה עצמאב
 .רתו* םדקומ דעומב ולבקתהו םירחא םיאפורל ונפש ןויכמ ,רחואמ



 רצק ןמז ךות ילצר ר"ד עיגה ,היעָבל ידוסי ןורתפ שופיח 1ךות
 תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ ןושארה בלשב ומצעל םיקהל הטלחהל
 עיצה ןכש סדנהמ .דבלב םירוקיבה ןמויב קר לפטתש הטושפו תמצמוצמ
 לכ תא עצבל חיטבה ,עבשומ תונכת בבוח ,ויחאו ,ןונכתב הרזע ול
 ,תספדמו בשחמ תשיכרל שורדה ביצקתה תכרעה םג .שורדה תונכתה
 אפורה ולחה ךכו .עיתרמ םרוג הוויה אל םידחא םילקש יפלאב םכתסהש
 .טקיורפב וירזועו

 ןכשה סדנהמהו ילצר ר"ד ושגנ ,םיברעה דחאב העבקנש ןונכתה תשיגפב
 (טלפה) עדימה יתוריש תמישר תא הבינה השיגפה .שורדה טלפה ןויפאל
 .תידיתעה תישיאה עדימה תכרעמ קפסל הכירצש

 .(לפוטמה םש ,רוקיבה דעומ) םירוקיבה רות לש תימוי המישר .1
 (תיתפוקת המישרכ) רקוב ידמ קפות יכ ,ועבק תאז המישר יבגל
 .(השירד יפל המישרכ) ךרוצל םאתהב הדובעה םו* ךלהמב םגו

 דעומ) יוצר םו* לכב רותה לש (ךסמ תגוצת) בשחמה גצ לע הגוצת .2

 רות תעיבקב עייסל הרומא וז הגוצת .(לפוטמה םש ,רוקיבה
 .הלוחל

 םש ,רוקיבה דעומ) םירוקיבה רות לש תבחרומ תימו* המישר 8

 יכ ,ועבק וז המישר יבגל .(ולש ןופלטה רפסמו ותבותכ ,לפוטמה

 עידוהל ךרוצ שי אפורה לש היופצ תורדעה ללגבש םירקמב קפות

 .םהל ועבקנש םירותה לוטיב לע םילפוטמל

 לע הדמע" עדימה תכרעמו ,םלשוה תונכתה ,םיבר תועובש ופלח אל
 יפ לע .האפרמה תוחא לש הנחלוש לע בצוהו ישיא בשחמ שכרנ ."הלית
 לש ןומיזה ינוכדעו םירותה תעיבק לכ התשענ ילצר ר"ד תארוה

 ךות הדמל תוחאה .השדחה תישיאה עדימה תכרעמ תועצמאב םילוחה
 ,תבשחוממה עדימה תכרעמ לשו בשחמה לש לועפתה ךרד תא םיימוי
 .התכשלבש שודיחב התאגתהו

 םכיס בשחוממה םירוקיבה ןמו* לש ףטושה לועפתה תלחתה רחאל שדוחכ
 .םינושארה םיחקלה תא ומצעל ילצר ר"ד

 :בויחה דצל

 האצותכ םישובישה .םירותה םושירב םישובישה דואמ וטעמתנ -
 וליאו ,ללכ ועיפוה אל דעומ ותואל רות תעיבק לש תוליפכמ
 טעמכ ולש ןופלטה רפסמבו ותבותכב ,לפוטמה םשב םישובישה
 תעיבקו ןמויב יונפ ןמז חוורימ תצמחה לש םירקמה רפסמ .ומלענש
 םתוא ,יכ דשח ילצר ר"ד .דואמ טעמתה רתוי רחואמ דעומב רות
 אל ןמז רסוחמ םהבש םירקמ ויה ןמז חוורימ תצמחה לש םירקמ
 .תואנ שופיח תוחאה הכרע

 ,רתויב ןימאכ חכוה םילפוטמה רות לש תימויה המישרה סיפדת -

 .רותה תרדסהב תוחאלו אפורל עייסו
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 :הלילשה דצל

 יונפ ןמז חוורימ לש ריהמ רותיא ורשפיא אל וננכותש טלפה יגוס -
 היה תוחאה לע .לפוטמה תשקב לע תונעל ידכ ,אפורה לש ונמויב
 םייונפ םיחוורימ הב רתאלו ועבקנש םירוקיבה תמישרב ןייעל
 תובר ךסמ תוגוצת ןיב "ףדפדל" ךרוצ היה תוביו םימעפ .םימיאתמ

 רתואש דע תומישרהמ תחא לכב ןייעלו ,(2 גוס טלפ) ימו* רות לש
 תוורימ רתאל תוחאה החילצה ןשיה ןמויב ,השעמל .םיאתמ "ןולח"
 לש תוצמחה לש הברהב לודג רפסמב יכ םא) רתוי הבר תוריהמב ןמז
 .(רתו* םימדקומ םידעומ

 ןמז שרדנ .רבעב עבקנש רות לש ריהמ רותיא הרשפיא אל תכרעמה -
 תא ונדביא ,החילס" חסונב תוינופלט היינפל הבושת ןתמ םשל בר

 רות ונל עבקנ יתמל ונרובע ררבל םכבוטב ולכות ילוא ,קתפה
 םידעומה לש |תומישרב |ןייעל הצלאנ תוחאה | ."ילצר ר"דל
 ."דובאה" רותה רותיאל דע ,םירעושמה

 ,"םירוקיבה רות לש תימו* המישר" טלפל שומיש היה אלו טעמכ -
 רותה לש תימויה המישרה תא ופידעה אפורהו תוחאהש ןויכמ
 תובר םימעפ יכ הז גוס הפידעה תוחאה .ןופלטה רפסמ תא תללוכה
 לע םילפוטמל עידוהלו רוקיבה םויב םילוחה םע רשקתהל הגהנ
 תואצותש םירקמב רוקיבה לוטיב לע וא  ,רוקיבה תעש יוניש
 ול חונש אצמ יכ וז המישר ףידעה אפורה .ולבקתנ אל הדבעמה
 םהילא רשקתהל ךרטצי רוקיבה תובקעבש םילפוטמ תומש הב ןמסל
 ןופלט רפסמ שפחל ךרוצה תא הכסח תבחרומה המישרה .בקעמ ךרוצל
 .בקעמה םויב תבותכ וא

 רפסמ ולש תישיאה עדימה תכרעמב םירסח יכ ילצר ר"דל היה רורב

 רצקל ורשפא*י רשא ,טלפ יגוס םישרדנ דחוימב .םיינויח טלפ יגוס
 תומישרב שופיח תושרודה תולועפ עוציבל שרדנה ןמזה תא הברהב
 רות לש ךסמה תגוצתב ליע: יתלבה שופיחה םוקמב ,ועבקנש םירותה
 רות לש תימויה המישרה יכ ,רהבוה ןכ ומכ .(2 טלפ) םירוקיבה
 תימויח המישרב דימת שמתשהל ףידעו תרתוימ איה (1 טלפ) םירוקיבה
 ןייפאל ילצר ר"ד טילחה תענמנ יתלב הנקסמכ .(3 טלפ) תבחרומה

 .ולש תישיאה עדימה תכרעמ תא שדחמ

 הבש תכרעמל אמגוד איה ילצר ר"ד תאפרמ לש הטושפה תישיאה עדימה תכרעמ
 הקול תכרעמהו ,תוענמנ יתלב תואצותה .רתלואמ ךילהתב טלפה ןויפא עצוב
 םיינורקעה םייוקילה .עדימה יתוריש לש תוליפכב ןהו תומלש רסוחב ןה
 :ויה "ןונכתה" ךילהת לש

 .טלפה ןויפאל סיסבכ שמשת רשא ,עדימה תכרעמל תושירד תרדגה רסוח -

 רות לוהינב תורושקה תויוליעפה לע רדוסמ םינותנ ףוסיא עוציב *א -
 עדימ תכרעמ לש ןויפאל חרכהב וררג הלא םיינורקע םייוקיל .האפרמה
 תא תיחפהל דעוימ ' ןאכ עצומה טלפה ןויפא ךילהת .הליע* אלו המלש אל

 .הלאכ םייוקיל תורצוויהל תוזורשפאה
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 בלשב הנכוהש תושירדה תרדגה לע ךמתסי ,טלפה ןויפא תנכה לש ךילהתה

 :תואבה תויוליעפה תא לולכיו םדוקה

 .טלפה ןויפא ךרוצל םינותנ ףוסיא

 תרדגה יפ לע תננכותמה תכרעמב טלפה לש תינושאר המישר תנכה -

 .תושירדה

 .תינושארה המישרב תויוליפכו תומלש תקידב -

 .טלפה לש םינותנה תודש ןונכת -

 .ותקפה תורידתו טלפה לש הריסמה תרוצ תעיבק -

 טלפה ןוימא ךרוצל םינותנ ףוטא 3

 תלעופה ,תבשחוממ וא תינד* ,תמייק תכרעמל הנפנ םינותנה ףוסיא ךרוצל
 וז הלועפ .םינותנ ףוסיא ונל רשפאל ןכומה רחא םרוג לצא וא ונלצא
 םתובלתשה תרוצו תמייקה תכרעמה תא םישמשמה טלפה יגוס לכ תא ףיקת
 תאו ,ךילהת גוס לכב הקוסעתה ףקיה ,םינושה הדובעה יכילהת עוציבב
 .ךילהת לכ עוציבב םיכורכה תויעבהו םיישקה

 עצבתהל םירומאה ,םימייק םיכילהתב םיקסוע ונתוא םיניינעמה םינותנה

 :אוצמל שי הזכ ךילהת לכ רובע .תננכותמה תישיאה עדימה תכרעמ תרזעב

 .'וכו םויב םימעפ 25 ,עובשב םעפ :ךילהתה עוציב תורידת

 ,תומישר :םיכילהתה עוציבל םויכ םישמשמה עדימה יתוריש םהמ -
 םג לולכל שי עדימה יתורישב .המודכו ךסמ תוגוצת ,תוחוד ,םינופלא
 ןוגכ) םימיוסמ םיעוריא םידעתמה "ןורכיז"" יסקנפ ,רזע תומישר
 ,לוסיכ רסוחמ קנבה י"ע ורזחוה םהלש םיקישהש תוחוקל םושירל ןופלא
 וקידצה אלו םהל עבקנש רוקיבל ועיפוה אלש האפרמב םילפוטמ ןופלא
 .(המודכו םמצע

 לש הובג זוחא :ןוגכ ,םימייקה עדימה יתוריש לש תונורסחו םייוקיל -

 .ההובג עוציב תולע ,ךורא עוציב ךשמ ,תויועט

 םויכ םימייק םניאש עדימ יתוריש לע תמייקה תכרעמב םישמתשמה תכרעה -

 .םיכילהתה עוציבל עייסל םילוכי ויהו

 עוריאב אוצמל רשפא טלפה ןויפא ךרוצל םינותנ ףוסיא ךילהתל אמגוד

 .רפסה ףוסב אבומה ןונכתה
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 תא םיליחתמ ,תמייק .תכרעמב םייטנבלר םינותנ ףוסאל תורשפא ןיא רשאכ
 טלפה לש תושירדה תרדגה יפ לע תינושאר המישר תנכהב טלפה ןויפא ךילהת
 .תננכותמה תכרעמה

 תושירדה תרדגה לע טלפה לש תינועאר המיר 4

 תכרעמב ופסאנש הדובעה יכילהת לע םינותנבו תושירדה תרדגהב םידייוצמ
 תכרעמב טלפה לש תינושארה המישרה תנכהב ליחתהל ונילע ,תמייק
 לע ,תורחא םילמב .תושירדה תרדגהל םיאתהל ךירצ הז טלפ .תננכותמה
 תננכותמה תכרעמב וללכייש עדימה יתוריש תא רידגהלו עובקל ןנכתמה
 תרדגה טרפמ יביכרמ תא ריכזנ הז ךרוצל .תושירדה תרדגה ךותמ תרזגנכ
 :תושירדה

 .תישיאה עדימה תכרעמ תורטמ -

 .תישיאה עדימה תכרעמ ידע: -

 .עדימה תכרעמ תולובג -

 .עדימה תכרעמ יבגל םיצוליא -

 עדימה תכרעמ לע תוכלשה תולעב תויוחתפתהה יבגל דוס* תוחנה -
 .'וכו יטרפה שמתשמה לצא ,קסעב תויופצה

 .תכרעמה תחלצהל םייתומכ םידדמ -

 .אמגוד תועצמאב םיגדנ ךילהתה תוהמ תא

 הכאלמ תיב תרשל תדעוימ תננכותמה תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמ
 םימנצמ | ,הייפא ירונת ,םילברעמ) תויתיב תונוכמ ןוקיתב קסועה
 תא אשונה ןוקיתל הלבק רושיא תוחוקלל רסומ הכאלמה תיב .('וכו
 םלוא ,ןוקיתה רפסמ ןויצ ךות חוקלה הנופ ללכ ךרדב .ןוקיתה רפסמ
 רפסמו חוקלה ידיב ונניאא הלבקה רושיא ספוט םירקמהמ 20%-כב
 םש יפ לע ןוקיתה רפסמ תא רתאל שי הזכ הרקמב .עודי וניא ןוקיתה
 .בר ןמז שרודה רבד ,חוקלה

 ינש תא ,תורטמה תחא תא גיצנ וז תכרעמ לש תושירדה תרדגה ךותמ
 םיביכרמה ראש ךותמ םייטנבלר םיקלחה תאו ,הילא םירושקה םידעיה
 .תושירדה תרדגה לש
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 .ןוקיתה בצמ לע תוחוקלל עדימה רופיש :הרטמה

 .חוקלה םש יפ לע ןוקיתה בצמ לע עדימ ןתמ (1) | :םידעיה

 .ןוקיתה רפסמ יפ לע ןוקיתה בצמ לע עדימ ןתמ (2)

 םימיה 90-ב ולבקתהש ןוקית תודובע רובע קר רסמי* עדימה :תולובג

 .םינורחאה

 .ןיא :םינמז חול :םיצוליא

 .ןיא :ביצקת

 תיב תדיקפ י"ע לעפות עדימה |תכרעמ :םדא חוכ

 אוהש לכ ןויסינ הל ויאש ,הכאלמה

 .בושחימב

 תוינופלט | תוינפל הבושתכ רסמיי עדימה :לועפת תטיש

 .(טועימה) הכאלמה תיבב תוינפלו

 .ןיא ;דויצ

 ןמזב ןוקיתה רפסמ תא םיעדו* םניאש תוחוקלה רועיש (1) :תוחנה

 ראשי רוריבל היינפ וא ,ןקותמה טירפה תלבקל היינפ

 .(20%-כ) יחכונה בצמה תמועל יתועמשמ יוניש אלל

 תובורקה םינשה שולשב תוחוקלה רפסמב לודיגה רועיש (2)

 .הנשל 5%-ב ךרעומ

 :החלצהל םייתומכ םידדמ

 לע עדימה תלבקל דעו חוקלה תלאש תלבקמ ןמזה (1)

 .תוינש 20 לע הלעי אל רסמש םינוקית/ןוקית

 אל חוקל תלאשל הבושת הרתוא אל םהבש םירקמה רועיש (2)

 .0.5% לע הלעי

 .םייתעש - וקל תוינפל תובושתב עדימה תוינכדע (3)

 עוריא לכ ףקשל ךירצ רסמייש עדימה תורחא םילמב
 .הלעמו םייתעש *נפל הרקש

 םיגוס יתש לע העיבצמ הנממ םיעבונה םידעיה ינשו הרטמה תניחב

 חווידו התליאש :הכאלמה תיבל םימיאתמה עדימ יתוריש לש םיירשפא

 תא תננכותמה תכרעמב לילכהל שי ולא תויורשפא י5 לע .יתפוקת

 :םיאבה עדימה יתוריש
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 .חוקלה םש יפ לע ןוקיתה בצמ :תותליאש

 .חוקלה רפסמ יפ לע ןוקיתה בצמ

 וא

 ::תפוקת חוויד

 ../.. םויל ,חוקלה םש יפ לע םינוקיתה בצמ תמישר
 ../.. םויל ,ןוקיתה רפסמ יפ לע םינוקיתה בצמ תמישר

 שי ךא ,הבושתל דואמ ההובג תוינכדע תמר רשפאמ תותליאשב שומישה
 הבושת ןתמל תורשפא ןיא) הבושתה ןתמל בשחמב תולת לש ןורסיח וב
 :מויה יתפוקתה חווידב שומישל .(בשחמ תלקת וא למשח תקספה ןמזב
 תועמזב תולת יא לש ןורת* שי (הדובע םו: לכ תליחתב קפומה)
 איה תוינכדע תמרש ךכב אוה ןורסיחה .תובושת ןתמ ךרוצל בשחמה
 ,הדובעה םו* ךלהמב ןוקיתל םיטירפ תלבק תפקשמ הניאש ,דבלב תימוי
 ונקותש םיטירפ תריסמ וא ,םויה ךלהמב הכאלמה תיבב ןוקית תמלשה
 .םויה ךלהמב

 ,עדימה תכרעמ תולובג) תושירדה תרדגה יביכרמ ראשב ןויע
 עיבצהל דעוימ (החלצהל םייתומכה םידדמהו דוסיה תוחנה ,םיצוליאה
 תרדגהב ןויע .רתו* םיאתמה וא ,םיאתמה עדימה תוריש גוס לע
 עדימה יתורישמ דחא ףא יכ עובקל ,ונרעצל ,םג לולע תושירדה
 ךורעל וא) רחא ןורתפ שפחל שיו ,תושירדה לע הנוע וניא םיעצומה
 .(תושירדב םייוניש

 תרדגה יביכרמ ראש רואל ונענפלש טלפה יגוס תא אופיא ןחבנ
 :תומכ דדמ לע םינוע טלפה לש םיגוסה ינש יכ חיננ .תושירדה
 תתליאש עוציב ידי לע עדימה רותיא יכ ,ועיהד .(1) החלצהל
 םילוכ*: הבושתה רותיא םשל תספדומה המישרב ןויע וא  ,בשחמב
 תרדגה יביכרמ ראש ןיבמ .תוינש 20-מ תוחפ ךות ,שרדנכ תושעיהל
 :תומכה דדמה - דבלב ףסונ דחא ביכרמ ונניינעל בושח תושירדה
 .(3) דדמ - עדימה תוינכדעב קסועה החלצהל

 תותליאשהש ירה ,תויחד אללו ףטוש ןפואב תישענ טלקה תנזהש החנהב
 ימויה יתפוקתה חווידה ,תאז תמועל .עדימה תוינכדע תשירדב תודמוע
 רחאלש תישילשה העשה תליחתמ לחהש ןויכמ ,תאז השירדב דמוע וניא
 תוננכדעה תמרב םינותנ ללוכ אוה ןיא הדובעה םוי םויסל דעו ותקפה
 היהי תוינכדעה תושירדב דומע* יתפוקתה חווידהש תנמ לע .תשרדנה
 הקפה לכ רשאכ ,םייתעשל תחא ולאה תומישרה יתש תא קיפהל ךרוצ
 :תפוקת חוויד תקפה .התמדוק תא הפילחמ תומישרה לש תינכדע
 לוע הווהמ איהש ןבומכו ,דואמ תוהובג תויולעב הכורכ וזכ תורידתב
 .וז תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ לש ףטושה לועפתה לע ידמ דבכ

 שומיש איה םידעיה ינש יולימ ךרוצל המיאתמה הריחבהש ןאכמ
 .לתפוקת חווידב אלו תותליאשב



 :האבה הלבטב עיינתסהל רשפא טלפה לש תינושארה המישרה תנכהל

 :טקיורפה

 עדימה תוריש תוריש גוס

 עדימה

 םידעי יפ לע טלפה לש תינושארה המישרה תנכהל הלבט

 ספוטב םימשור םידעיה יפל טלפה לש תינושארה המישרה לש הנכהה תליחתב

 םידמוע םניאש םיתוריש םילטבמ ןונכתה ךשמהב .םייפילח עדימ יתוריש םג

 עדימה יתורישל האוושהב םיתוחנ םהש וא ,תושירדה תרדגהבש תושירדה לכב

 .םייפילחה

 לעפמב םילכה ןסחמ לש עדימה תכרעמב "ציצנ" הלבטב שומישה תמגדה םשל

 ."תלשלשה"

 לש תולאשה עצבמו ,לעפמה תוקלחמ לכ תא תרשמ לעפמה לש םילכה ןסחמ
 .תובוצק תופוקתל םינקתמו םילכ

 םידע*הו תורטמה ,רתיה ןיב ,ועבקנ םילכה ןסחמ לש עדימה תכרעמל

 :םיאבה

 :1 הרטמ

 :2 הרטמ

 :2.1 דעי

 :2.2 דעי

 .ןלהל תגצומ הלבטה תרזעב טלפה לש תינושארה המישרה תנכה

 .םילאשומה םילכה רחא בקעמה רופיש

 .םילאשומה םילכה לע עדימ תקפה

 .דעומב ורזחוה אלש םילכ לע עדימ תקפה

 .ןסחמה יתורישב שומישה ףקיה לע עדימה רופיש

 .הקלחמ יפל שומישה ףקיה לע עדימ תקפה
 .שומיש אלל םילכ לע עדימ תקפה
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 םידעי יפ לע טלפה לש תינושארה המישרה תנכהל הלבט :4.1 הלבט

 "תלשלשה" לעפמ לש םילכה ןסחמ :טקיורפה

 תוריש גוס

 עדימה

 עדימה תוריש

 עדימ תקפה (1.1)|רופיש (1)
 םילכה לע| רחא בקעמה

 םילאשומה םילכ

 םילאשומ

 *:תפוקת חוד

 :ללכ
 םילאשומה םילכה תמישר
 (1 טלפ) ילכ יפל

 ילכ לש תולאשהה תמישר
 (2 טלפ) ..... םויל

 :קלח חוד

 השירד יפל

 דבועל תולאשה תמישר התליאש

 (3 טלפ)... םויל

 עדימ תקפה (1.2)

 אלש םילכ לע
 דעומב ורזחוה

 :תפוקת חוד

 :ללכ
 אלש םילכה תמישר
 (% טלפ) דעומב ורזחוה

 :קלח חוד

 השירד יפל

 דעומב תורזחה יא תמישר
 (5 טלפ)...םויל ילכ לש

 לש תורזחה יא תמישר התליאש

 (6 טלפ)... םויל דבוע

 :תפוקת חוד

 :קלח
 :א לע דבועל העדוה

 דעומב םילכ תרזחה

 (7 טלפ)

 עדימ תקפה (2.1)
 שומישה ףקיה לע
 םילכב

 עדימ תקפה (2.2)
 אלל םילכ לע

 שומיש

 :תפוקת חוד
 :ללכ

 רפסמ לע ישדוח חוד

 טלפ) ילכ יפל תולאשה
8) 
 ולאשוה אלש םילכ תמישר
 (9 סלפ) רתויו הנש

 :תפוקת חוד

 :קלח

 אוצמל רשפא טלפה לש תינושארה המישרה תנכה ךילהתל רתוי תבחרנ אמגוד
 .חפסנב אבומה ןונכתה עוריאב

 אוה םידעיה יפ לע טלפה לש תינושארה המישרה תנכה לש ךילהתה ,םוכיסל
 :ןמקלדכ

 םיניכמו הידעי תאו תישיאה עדימה תכרעמ תורטמ תא םינחוב הליחת -
 .םידעיבו תורטמב שרדנה לע םינועה (טלפ) עדימ יתורישל תועצה
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 :תושירדה תרדגה יביכרמ ראש רואל טלפל תועצהה תא םינחוב ךשמהב -

 .החלצהל םייתומכה םידדמהו דוסיה תוחנה ,םיצוליאה ,תכרעמה תולובג

 םידמועה עדימ יתוריש קרו ךא לולכת טלפה לש תינושארה המישרה

 םידמועה םייפילח עדימ יתוריש רפסמ םימייקכ רשאכ .תושירדה תרדגהב

 ,שמתשמל םיפידעה הלא תא קר תינושארה המישרב לולכנ ,תושירדה לכב

 .םייפילחה עדימה יתוריש ראש תא לטבנו

 תינושארה המישרב תויוליפכ\ .תומלש תקידב 5

 תופיפחו תויוליפכ רותיאו טלפה לש תינושארה המישרה לש תומלשה תקידב

 לש םתואר תדוקנ ,הנוש תואר תדוקנמ המישרה חותינ לע תוססבתמ המישרב

 רקיעב ,טלפה גוס יפ לע תינושארה המישרה תקדבנ ,ףסונב .טלפה ילבקמ

 טלפה גוס יפלו טלפה לבקמ יפל ןוימב טלפה תגצה .תויוליפכ רותיאל

 .תויוליפכ לש םירקמו תומלש רסוח לש םירקמ רותיא לע הליקמ

 םילכה ןסחמ לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמ תועצמאב ךילהתה תא םיגדנ

 .(4.4 ףיעס האר)

 :טלפ ילבקמ ינש םילכה ןסחמ לש עדימה תכרעמל

 .דבועה -

 .יאנסחמה -

 ,4.1 הלבטבש תינושארה המישרב םיעצומה םיטלפה תא 4.2 הלבטב גיצנ

 :טלפה גוס יפלו טלפה לבקמ יפל םינייוממ םהשכ
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 - טלפה גוסו טלפה לבקמ יפל תינושארה המישרב םיטלפה :4.2 הלבט
 םילכה ןטחמ

 ?אנסחמה דבועה עדימה תוריש גוס

 דבועל תולאשה תמישר דבועל תולאשה תמישר התליאש

 (3 טלפ) .... םויל| (3 טלפ) .... םויל

 דבוע לש תורזחה יא תמישר|לש תורזחה יא תמישר
 (6 טלפ) .... םויל .... םויל דבוע
 (6 טלפ)

 םילאשומה םילכה תמישר :ללכ יתפוקת חוד

 (1 טלפ) ילכ יפל

 אלש םילכה תמישר
 (4 טלפ) דעומב ורזחוה

 רפסמ לע ישדוח חוד
 (8 טלפ) ילכ יפל תולאשה

 ולאשוה אלש םילכ תמישר| יא לע דבועל העדוה|יקלח יתפוקת חוד
 (9 טלפ) רתו*ו הנש| דעומב םילכ תרזחה

 (7 טלפ)

 :לכ לש תולאשהה תמישר :ףל *קלח חוד

 (2 טלפ) ..... םויל השירד

 דעומב תורזחה *א תמישר

 (5 0לפ)... םויל ילכ לש

 ןיא םילכה ןסחמל תעצומה טלפה לש תינושארה המישרב יכ םיאצומ ונא
 אלל) תיטמוטוא הטילקל טלפבו השירד יפל םייללכ תוחודב שומיש
 תא ןה ,דבועה תא ןה םיתרשמ (6 ,3 םיטלפ) תותליאשה .(הדלקה
 .ךרוצה יפל ,יאנסחמה

 טלפה ילבקמל םיעצומה םהיגוסל עדימה יתוריש םוכיס תא התע גיצנ

 .תננכותמה עדימה תכרעמב םינושה

70 



 ט לפה  י ל ב ק מ טלפה גוס

 ?אנסחמה דבועה

 התליאש 2

 יללכ יתפוקת חוד

 :קלח יתפוקת חוד

 השירד יפל יקלח חוד

 עדימ יתוריש כ" ה ס

 תא אלממ אוה םא קדב ,ונייהד ,טלפה תומלש תקידב יאנסחמה ךרע התע
 דחאו דחא לכ לש ותואר תדוקנמ עדימה תכרעמ לש םידעיהו תורטמה
 תוירשפא תויוליפכ רותיא אוה ותקידבב ףסונ אשונ .טלפה ילבקממ
 \ .עצומה טלפב

 תמועל ."םירסוח" הלגמ אל תינושארה המישרבש טלפה תומלש תקידב
 :םיאצמימה טוריפ ןלהל .עצומה טלפב תויוליפכ המכ ואצמנ תאז

 (6 ,3 םיטלפ) תותליאשב תוליפכ .א

 ,דעומב ורזחוה אלש םילאשומ םילכ ןומיס לולכיו הדימב ,3 טלפ

 םירקמה תיברמב ,ןכ לע רתי .6 טלפבש םינותנה לכ תא ללוכ

 לש תולאשהה בצמ תא קודבל הצור יאנסחמה וא דבועה םהבש

 םילאשומה םילכה לכ תמישר תא קודבל ןיינע םהל שי ,דבועה

 רשפא ךכיפל .םתרזחהב רחאמ דבועה ןיאש הלא ללוכ ,דבועל

 .ולטבלו - לופככ 6 טלפ תא תוארל

 (5 ,2 םיטלפ) השירד יפל םייקלח תוחודב תוליפכ

 ,שקובמ ילכ ןסחמב ןיא רשאכ אוה הלא םיטלפב ירקיעה שומישה

 יצמאמש ןויכמ .ילכה תא קיזחמ םידבועהמ ימ אוצמל םיניינועמו

 2 טלפש ירה ,םתרזחהב םירחאמש םילכל םילבגומ םניא רותיאה

 ךכיפל .דבלב תיקלח הבושת קפסמ 5 טלפ וליאו ,השירדה תא אלממ

 םילכל ןומיס ללוכ 2 טלפ יכ םיחינמ ונא .5 טלפ תא לטבל רשפא

 .ןמזב ורזחוה אלש
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 (1 טלפ) יללכ יתפוקת חוד לוטיב

 :תוביס יתשמ חודה לוטיב לקש יאנסחמה

 חוד" יטסיטטסה החודב םייוצמ תולאשהה ףקיה לע םינותנ
 .(8 טלפ) "ילכ יפל תולאשה רפסמ לע ישדוח

 דרוצל .(2 טלפ) "... םויל ילכ לש תולאשהה תמישר" השירד יפל יקלח חודב םייוצמ םיוסמ ילכ לש תולאשה לע םינותנ
 תחא לשמל ,הפוקתל תחא קפומ 1 טלפ ותמועלו ,שוקיבה עיפפומ וב עגרב קפומ 2  טלפ) רתו* ינכדע אוהו תויה ףידע 2 טלפ ,לאשומ ילכ רותיא ,1 טלפ לש ירקיעה שומישה
 ,דואמ רצק 2 טלפ) שומישל רתו* חונ םגו (ילכל ,םייעובשל
 (לברוסמו ךורא חוד אוה ותמועל 1 טלפ

 חוד קרו תויה ,יללכה יתפוקתה חודה תא לטבל אלש טילחה ףוסבל
 ןסחמב למשח תקספה תעב םילאשומ םילכ רתאל ול עייסל לכוי הז
 .ולש ישיאה בשחמה לש לוקלק תעב וא

 .טלפ יגוס ינש הנממ וערגנ םילכה ןסחמ לש עדימה תכרעמ לש תינושארה טלפה תמישר לש הקידבה ךלהמב ,םוכיסל

 יתוריש ףקיה ויה* ,תויוליפכהו תומלשה תקידב הכרענש רחאל ,התע
 :תננכותמה עדימה תכרעמב טלפה ילבקמל םיעצומה עדימה

 ט לפה יל בק מ טלפה גוס

 יאנסחמה דבועה

 התליאש

 :ללכ יתפוקת חוד

 :קלח יתפוקת חוד

 השירד יפל יקלח חוד

 עדימ יתוריש כ" ה ס

 לש תינושארה המישרב תויוליפכו תומלש תקידב ךילהתל רתו* תבחרנ אמגוד
 .חפסנב אבומה ןונכתה עוריאב אוצמל רשפא טלפה

 םיביכרמה תא תללוכ תינושארה המישרב תויוליפכו תומלש תקידב ,םוכיסל
 :םיאבה
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 אולמ תא לבקי טלפה ילבקממ דחא לכ יכ חיטבהל תדעוימה תומלש תקידב -

 םידעילו תורטמל םאתהב ,לוהינלו הרקבל ,לועפתל ול שורדה טלפה

 .תושירדה תרדגהב וללכנש

 לש םיוסמ גוס תמישר ךותב לופכ טלפ רתאל תדעוימה תויוליפכ תקידב -
 .טלפ
 םינפומ רשא ,םינוש תומש םיאשונה םיהז םיטלפ ואצמ** ללכ ךרדב
 .טלפה לבקמ ותואל וא ,םינוש טלפ ילבקמל

 העיפומ תוליפכה רשאכ ,לופכ טלפ רתאל תדעוימה תויוליפכ תקידב -
 .רתו* וא טלפ יגוס ינשב

 בורב .ההז תנוכתמ ילעב התליאשו השירד יפל םיגירח חוד ,לשמל

 .הז הרקמב םיטלפהמ דחא לע רתוול רשפא םירקמה

 הרקמב .ההז תנוכתמ ילעב השירד יפל חודו יתפוקת חוד :תרחא אמגוד

 טלפה לש ומוקמ תא אלמל ,םירקמה בורב ,לוכ* השירד יפל חודה הז

 .רחאה

 טלפה לש םינותנה תודש ןוכת 46

 .ט:רפ לכ לע םינותנ המכ ללכ ךרדב םיללוכ טלפב םיאבומה םינותנה

 קסוע הדש לכשכ ,םינותנ תודשל טלפה תומושר תא םיקלחמ ךכל םאתהב
 הרוש תיצקומ ןאכ תעצומה םינותנה תודש םושיר תרוצ י5 לע .דחא ןותנב
 .תורעה םושירל שמשל לוכי הרוש לכ לש ילאמשה הקלח .םינותנ הדש לכל

 ומשרי* ,"יאמב יפל םיטרס גולטק" טלפב םינותנה תודש ,אמגודל ךכ
 :ןמקלדכ

 .יאמבה לש החפשמ םש
 .יאמבה לש יטרפ םש
 .טרסה םש

 ('וכו םידלי ,הידמוק ,המרד) .טרסה גוס

 (תומש העברא דע) .טרסה יבכוכ
 .טרסה רוצי* תנש
 .טרסה רפסמ

 *%א% א א א א | )* .הירפסב טרסה יקתוע רפסמ

 לכל םיסחייתמה םייללכ תודשל םינותנה תודש םיקלחנ םיבר טלפ יגוסב
 .טלפב םיראותמה םיבר ךותמ דחא טירפל םיסחייתמה םיינשמ תודשלו ,טלפה
 תודש .טירפ לכל םיסחייתמה הנשמ יטירפ טלפה ללוכ םימיוסמ םירקמב
 תיבכוכב יללכ הדש ןמסנ יוהיזה תויחונל .םיינושילש תודש הנכנ הלאכ
 תויבכוכ שולשב ינושילש הדשו ,(**) תויבכוכ יתשב ינשמ הדש ,(*)
 םיילמשח םירישכמ קווישל תונחב "סמ תינובשח" טלפה ,אמגודל ךכ .(***)
 :"תינובשח" טלפב ,ןלהל הארנש יפכ ,תודש יגוס רפסמ ללוכ םייתיישעת
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 :תינובשחה תרתוכב םייללכ תודש

 .קפסה םש
 .קפסה תבותכ
 .השרומ קסוע 'סמ
 .חוקלה 'סמ
 .חוקלה םש

 .חוקלה תבותכ
 * א א א א א * .הריכמה ךיראת

 :(רכמנשי טירפ לכל) םיינשמ תודש

 .טירפה לש דוק רפסמ **
 .טירפה םש **
 .טירפהמ הרכמנש תומכה **

 :(הרכמנש תומכב הדיחי לכל) םיינושילש תודש

 .(ילאירס רפסמ) הרכמנש הדיחי לכל ההזמ רפסמ ***

 :(רכמנש טירפ לכל) םיינשמ תודש

 .טירפה ריחמ **
 .טירפה רובע בויחה **

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 יד: לע

 םינותנה

 םייושעה
 :אמגודל
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 .םיטירפה רובע כ"הס
 .קנבה םש - חוקלה םליש וב קישה יטרפ *
 .קישה רפסמ - חוקלה םליש וב קישה יטרפ ₪

 טוריפ תא (ןנכתמה) שמתשמה עבוק טלפה לש םינותנה תודש ןונכת
 םינותנה םהמ לוקשל וילע .טלפה יגוסמ דחא לכב ותושרל ודמעיש
 ,ןה ועיפויש תולאשה .םיוסמה טלפב ידיתע שמתשמכ ול ליעוהל

 תוחוקלה תמישר" חודב "חוקלה לש ןופלטה רפסמ" ןותנ צוחנ םאה
 ?"ןורחאה ןועברב ותחפ םהיתושיכרש

 ןופלטה ןופלא" חודב "החפשמה ינב רתי תומש" ןותנ צוחנ םאה
 ?":תיבה

 ךיראת" ןותנל ףסונב "שרדנה הרזחהה ךיראת" ןותנ צוחנ םאה
 םירפס תרזחהב רוחיא לע יונמל תרוכזת" סיפדתב "הלאשהה
 ?"הירפסל



 עוריא תא האר טלפה לש םינותנה תודש ןונכת לש רתו* האלמ המגדה ךרוצל

 .רפסה ףוסבש ןונכתה

 תדימ יבגל תיברימ תובישח טלפה לש םינותנה תודש לש ןוכנּה ןונכתל

 םירסח טלפ תודש ,דחא דצמ .וב שומישה תוחונו טלפה לש תוישומישה

 שמתשמל םורגלו ,טלפב שומישה תוליע* תא תרכינ הדימב ןיטקהל םילולע

 ,נש דצמ .רחא טלפב םירסחה םינותנה רותיאל ןמז זובזבו הדובע תפסות

 .אוחנה עדימה רותיא לעו טלפה תאירק לע תושקהל לולע טלפ תודש ףדוע

 הנומתה תריציל רבעמ תופסונ תורטמ טלפה לש םינותנה תודש ןונכתל

 :אוה תורטמה לולכמ .שמתשמה לבקיש עדימה תוריש לש רתו* תטרופמה

 .עדימה יתוריש תא רתוי טרופמ ןויפא שמתשמל גיצהל -

 תוהז ש* רשאכ ,גוס ותואמ עדימ יתוריש גוזמל תויורשפא רתאל -

 וא ,דחא טלפ הדשב אוה םהיניב *נושהו טלפה תודש בורב םהיניב

 .דבלב םידחא תודשב

 .םינותנה ירגאמ ןויפאל ,ךשמהבו טלקה ןויפאל סיסבה תא ןיכהל -

 .קושב תועצומה הנכות תוליבח םע תטרופמ האוושהל סיסב תווהל -

 ותקפה תורידתו טלפה לש הריסמה תרוצ תעיבק 1

 םייסיפ םינייפאמ המכ עובקל ונל רתונ טלפה ןויפא תא םילשהל תנמ לע

 :עדימה תוריש ןתמ תרוצ תא םיעבוקה

 .('וכו ךסמ תגוצת ,סיפדת) שמתשמל טלפה תריסמ תרוצ -

 .('וכו תיעובש ,תימוי) טלפה תקפה תורידת -

 .('וכו שדוחה תליחת ,הדובעה םו* ףוס ,תידיימ) טלפה תקפה דעומ -

 - ותקפה ידעומו טלפה תקפהה תורידת ,טלפה תלבק תרוצ - הלא םינייפאמ
 טלפה יגוסמ דחא לכב תושעל לכויש שומישה תרוצ תא שמתשמל םישיחממ
 .תננכותמה עדימה תכרעמב

 טלפה תריסמ תרוצ

 ,ךכ .שמתשמל תוחונה לע תרכינ העפשה היהת עבקיתש טלפה תריסמ תרוצל

 םימיוסמ םימושייב תויהל היושע ךסמ תגוצתב עדימה תריסמ ,אמגודל

 לע סיפדתב טלפ ףידע םירחא םיבצמב וליאו סיפדתב ותריסממ רתוי הליעי

 .ךסמ תגוצת
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 ךכ .טלפה תריסמ תרוצ לש הריחב השעמל ונל ןיא טלפה יגוסמ רכינ קלחב
 רתונ .םיסיפדתב םירסמנ םלוכש תוחודה יגוס לכבו עוריא ךמסמב רבדה
 טלפ יבגלו תותליאש יבגל טלפה תריסמ ךרד תא עובקל ,אופיא ,ונל
 ךסמ תגוצתב ןהו סיפדתב ןה תותליאשל טלפה תא רוסמל רשפא .בשחוממ
 ּותוא ריבעהל וא ,ןוטילקת יבג לע רוסמל רשפא בשחוממ טלפ .(גצמ)
 .ינורטקלא ראוד לש תוטיש תועצמאב וא ,הליגר תרושקתב

 ותקפה ידעומו טלפה תקפה תורידת

 :ןוגכ תולאשל סחייתהל ,השעמל ,ךירצ טלפה תקפה תורידת לש ןונכתה

 ?םירצומה ןוריחמ תא ןכדעא תורידת וזאב -

 תעיבק ךרוצל) ?ןודעומה ירבחל םירזוח חולשמ תורידת היהת המ -
 .(תבותכה תוקבדמ תקפה תורידת

 תא קיפהל טלחו* םא בוח תרתי לע התליאשב שומישה תורידת היהת יהמ -
 .והשלכ רוריב ךורעל ךרוצה ררועתמ רשאכ ,דרפנב חוקל לכל טלפה

 ,םישדוח השולשב םעפ ,הנשב םעפ :לשמל תויהל תולוכ* הקפהה תויורידת
 .המודכו םויב םעפ 50 ,העשב םעפ ,םויב םעפ ,עובשב םעפ ,שדוחב םעפ

 טלפה תקפה ידעומ

 :ןוגכ תולאשל סחייתהל ךירצ טלפה תקפה ידעומ לש ןונכתה

 ?שדוח לכל ןושארה םויב דימת השעיי ןוכדעה םאה -

 ,עובשל תחא שארמ השעית תוחוקלה לש בוחה תרתי לע טלפה תקפה םאה -
 איה תועמשמה) תונחל ותסינכב דיימ ,חוקל לכ רובע דרפנב עצובתש וא
 .(קסעה תיבל תוחוקל תסינכ תורידתל ההז היהת הז טלפ תורידת יכ

 20-ה םויה ןיב םיחלשנ םה םאה ?ןודעומה ירזוח חולשמל םידעומה םהמ . -
 שדוחב תוליעפה תינכות לע םירבחל עידוהל ידכב שדוח לכל 25-ה םויל
 .אבה

 יפ לע עבקנ אוהש וא ,םיעובק םידעומל שארמ ןנכותמ הקפהה דעומ םאה -
 .(עוריאה ךלהמב תעצובמ הקפהה רשאכ) םיעוריאה ידעומ

 ,תונחה תר*גס םע םו* לכ ,ישש םוי לכ :אמגודל ,םיירשפא הקפה ידעומ
 ,הרסמנש המישר י5 לע תורוחסה ףוסיא תמלשה םע דיימ חוקל לכ רובע
 .שדוח לכ לש ןושארה עובשב

 .םיעובקו שארמ םירדגומ הקפהה ידעומו הקפהה תורידת םייתפוקתה תוחודב
 שי ,השירד יפל וא ,תותליאשל הנעמכ םיקפומה םירחאה טלפה יגוס יבגל

 שי הקפהה ידעומו תורידתה תעיבקב .הקפהה ידעומו תורידתה תא רידגהל
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 י\מאמל ףרטצמ םתקפהב ךורכה מאמה .וננכותש םירחאה םיטלפב םג בשחתהל

 תוחודה תקפה תרצויש סמועה לע ףיסומו שמתשמה לע לטומה יללכה

 .םייתפוקתה

 טלפה תקפה תורידת תא ,עדימה תריסמ תרוצ תא הגיצמה תטרופמ אמגוד

 .רפסה ףוסבש ןונכתה עוריאב תללכנ הקפהה ידעומו

 העפשה הקפהה ידעומנ ותקפה תורידת ,טלפה לש הריסמה תרוצ תעיבקל

 איה .עדימה תונימזו התוינכדע ,עדימה תכרעמב שומישה תוחונ לע תערכמ

 סמועה לעו עדימה תכרעמב ףטושה שומישה תולע לע הבר העפשה תלעב םג

 םיעפשומ ןונכתה ךלהמב םילעפומה םילוקישה .התלעפהל שמתשמה לע לטומה

 .הלא םימרוגמ

 רקיעב תעפשומ ,סיפדתב וא גצמב ,תותליאש תקפהל הפידעה הרוצה תריחב

 :םיאבה םילוקישה ינשמ

 ןיא גצמב גצומה עדימה תא .ותקפה רחאל עדימה תא רומשל ךרוצה תדימ -

 הלועפל גצה תא תונפל ךירצ יכ) ותגצה ןמזל רבעמ רומשל :תורשפא

 .ךורא ןמז קרפל סיפדתב ןתינה עדימה תא רומשל רשפא ךא ,(תרחא

 תרוצש חוקל לש ובוח תרתיב םיקסועה םיטלפ ינש גיצנ ,אמגודל

 לש בוחה תרתי יהמ" התליאשל הבושתה תא .הנוש םהל המיאתמה הריסמה

 ףדעו* ךכיפלו ,עדימב הנושארה הצצהה רחאל רומשל ךרוצ ןיא "?חוקלה

 םיבויתה םהמ" התליאשל ,תאז תמועל .ספדומ טלפ לע גצמב טלפ

 ,סיפדת טלפ ףדעו* "?ןורחאה שדוחה תצורמב חוקלה ןובשחב םייוכיזהו

 םע האוושהלו ןובשחב תועונתה תקידבל שמשל רומא קפויש עדימה יכ
 .חוקלה ידיבש תולבקהו תוינובשחה

 התליאשה תגצה ןיבש ןמזה ךשמ ,תורחא סילמב ,שרדנה עדימה תונימז -

 תרשפאתמה וזמ הברהב הבוט גצמב עדימה תונימז .עדימה תלבקל דעו

 שי תיקסע-תישיא עדימ תכרעמב רשאכ ,הפידע איה ךכיפלו ,סיפדתב

 .תינופלט החיש ידכ ךות וא חוקלה תוחכונב ידיימ עדימ קפסל

 תעפשומ (הדלקה אלל) תיטמוטוא הטילקל טלפ תקפהל הרוצה תריחב
 :םיאבה םיירקיעה םילוקישהמ

 שמתשמהמ שרוד וניא ןוטילקתב שומישה .שמתשמהמ תשרדנה העקשהה -
 תרבעה ,תאז תמועל .בשחוממה טלפה תריסמ ךרוצל תדחוימ תודייטצה

 םדומב תודייטצה םיבייחמ ינורטקלא ראודב שומיש וא תרושקתב טלפ

 - הדוקנל הדוקנ וק) עובק תרושקת וק תמקה םג םימעפלו ,תרושקתל

 .(תרחא הרוצ וא ,ן"לנ

 םינוטילקתב הרבעה רובע .בשחוממה טלפה תרבעהל תופטושה תואצוהה -

 תרושקתב הרבעהב .המודכו חילש י"ע ,ראודב חולשמה ימד איה האצוהה

 ןופלטה וקב שומישה תואצוה שמתשמה לע םילח ינורטקלא ראודב וא

 ,ינורטקלא ראודב וא ,תרושקתה תשרב שומישה ימדו (קזבל םימלושמה)

 .םהב שומיש השענ םא

77 



 שרדנ .טלפה לבקמ לצא תיטמוטוא הטילקל טלפ תטילקל תודייטצהה -
 .טלפה חלוש ןיבל טלפה לבקמ ןיב אלמ םואית

 ךורכה שמתשמה לע סמועל תדחוימ בל תמושת תתל שי הקפהה תורידת תעיבקב
 לע הבר העפשה טלפה תקפה תורידתל .םיסיפדת תקפה דחוימבו טלפ תקפהב
 דיחי םדא עודיכ אוהש ,תישיא עדימ תכרעמ ליעפמ לע לטומה הדובעה סמוע
 םיגולטקו ינכדע םיטירפ ןוריחמ תקפה ,אמגודל ,ךכ  .םירקמה בורב
 תלעפומה תכרעמב ידמ בר הדובע סמועל םורגל םילולע עובשל תחא םיינכדע
 ,דחא דעומב םיזכרתמ םה רשאכ דחוימבו ,הקפהה ידעומ .דחא םדא י"ע
 סמוע לש תויעבה תא םירימחמ ,הדובעה םו* תליחת וא שדוחה ףוס ןוגכ
 לכו: אל תכרעמה ליעפמש סמוע יאישל םורגל םילולע םה .טלפה תקפה
 .םהב דומעל

 דחי .ידמ עגיימ תואריהל ףא יושע םיתעלו ,ךורא אוה טלפה ןויפא ךילהת
 ,"הזופח" תכרעמ ןונכתל איבהל םילולע םירותליאו ךרד ירוציק ,תאז םע
 האצותכ ,ןכ ומכ .שמתשמה לע בר ףטוש סמועלו תובר תויולעל תמרוגה
 רקיע תא צימחהל לולע אוה תכרעמה תמקה תעב שמתשמה לש ןוזפיחמ
 .גישהל היה לוכיש תוירשפאה תולעותה

 ןויפא תובר םימעפ ,ומצעב שמתשמה יד* לע תישענ תכרעמה תמקה רשאכ
 שדחמ ליחתהל ידכ ,הלחתהה תדוקנל רוזחל ךרוצל ותוא רורג* יוקל
 רשאכ .הבזכיא םיקהש הנושארה תכרעמהש רחאל ,המקההו ןונכתה ךילהתב
 ךות תולגל שמתשמה לולע יוקל ןויפא ךמס לע תישענ הנכותה תליבח תריחב
 המו) תרחא הנכות תליבח שוכרלו ןונכתה לע רוזחל וילע יכ ,רצק ןמז
 .(השדח עדימ תכרעמ תלעפהו הבסהה תלועפ לע רוזחל - תוחפ אל עורגש
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 5 קרפ

 טלקה ןויפא

 םילמב .טלקה ןויפאל סיסבה ונעדיב עדימה יתוריש ןויפא תמלשה רחאל

 עדימה י*תוריש תקפה תא רשפאיש ידכ ,טלקה תא ןייפאל ונילע ,תורחא

 .וננכותש

 :תואבה תויוללעפה תא לולכ: טלקה ןויפא לש ךילהתה

 .טלפה תמישר יפ לע טלקה לש תינושאר המישר תנכה -

 .טלקה לש האלמ המישר תנכה -

 .טלקה לש םינותנה תודש ןונכת -

 .ותנזה ידעומו טלקה תומכ תעיבק -

 טלפה תמישר יפ לע טלקה לש תינושאר המישו תכה 51

 םויסב הנייפואש יפכ ,טלפה תמישר לע תססובמ תינושארה טלקה תמישר

 םיטלקה תא .םיטלפהמ דחא לכ לש םינותנה תודש ןונכת לעו ,טלפה ןויפא
 :תוירקיע תוצובק שולשל ןיימל רשפא עדימה תכרעמל םישורדה

 .("בא ינותנ") תכרעמה לש םיעובק םינותנב רושקה טלק -

 .יאלמב םירצומ ינותנ ,הירפסב םירפס ינותנ ,תוחוקל ינותנ :לשמל

 .("תועונת") םינתשמ םינותנב קסועה טלק -
 .קפסמ חולשמ תלבק ינותנ ,רפס תלאשה ינותנ ,הריכמ ינותנ :לשמל

 .תואלבטב רושקה טלק -

 דוק תא בושיי לכל תללוכה םיבושיי תלבט ,םיריחמ תלבט :לשמל

 .חוקלה גוסו היינקה םוכס יפל החנה יזוחא תלבט ,ומשו בושייה

 קיפהל ידכ םישורדה םיטלקה תא רוזגל רשפא םיטלפ לש ןכותה חותינ ךותמ

 .םתוא
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 תאר) תויתיב תונוכמ ןוקיתב קסועה הכאלמה תיבל רוזחנ המגדה ךרוצל
 .(4.4 ףיעס

020 

 לנש תא ,ראשה ןיב ,קיפהל תננכותמ הכאלמה תיב לש עדימה תכרעמ
 :םיאבה םיטלפה

 .חוקלה םש יפ לע ןוקיתה בצמ :התליאש -
 .חוקלה רפסמ יפ לע ןוקיתה בצמ :התליאש -

 :םיאבה םיטלקה םיצוחנ ןושארה טלפה תקפה םשל

 ."חוקלה" בא ינותנ טלק -
 ."ןוקיתל הנוכמ תלבק" תועונת טלק -
 ."ןוקיתב ועקשוהש תודובע יטרפ" תועונת טלק -

 .ןושארה טלפה תקפהל ושרדנש םיטלק םתוא םישורד ינשה טלפה תקפהל

 םשל ."ןוקית תינובשח" - הכאלמה תיבל שורדה ףסונ טלפ התע קודבנ
 :םיאבה םיטלקל קקדזנ תינובשחה תקפה

 ."חוקלה" בא ינותנ טלק -
 ."ןוקיתל הנוכמ תלבק" תועונת טלק -
 ."ןוקיתב ועקשוהש תודובע יטרפ" תועונת טלק -
 ."תודובע :ריחמ" הלבט טלק -
 ."ןוקיתב ועקשוהש םיפלח" תועונת טלק -
 ."םיפלח ?:ריחמ" הלבט טלק -

 :םיאבה םיטלקה ונל םישורד ל"נה םיטלפה תשולש תקפהל

 :בא ינותנ

 .חוקלה ינותנ -

 :תואלבט

 .תודובע יריחמ -

 .םיפלח יריחמ -

 :תועונת

 .ןוקיתל הנוכמ תלבק -

 .ןוקיתב ועקשוהש תודובע יטרפ -

 .ןוקיתב ועקשוהש םיפלח -



 רשפאמ טלק יגוס המכמ םיטלק לש בוליש דציכ תוארמ ואבוהש תואמגודה
 ךרוצל שורד תויהל יושע טלק ותוא יכ ,םג תוארל רשפא .םיוסמ טלפ תקפה
 .םינוש םיטלפ תקפה

 ,רתוי* הלודג עדימ תכרעמ רובע םישרדנה םיטלקה לש תינושאר המישר תנכה
 .רפסה ףוסב אבומה ןונכתה עוריאב תמגדומ

 םיטלקה רותיא חיטבהל דעוימ טלקה לש תינושארה המישרה תנכה ךילהת
 תוקסועה תועונת ןיב הנחבא תישענ המישרב .ןנכותש טלפה תקפהל םישרדנה
 טלקה לש תינושארה המישרהש דועב .תועונתבו תואלבטב ,באה ינותנב
 המישרה תא ןחביש ףסונ ךילהת שרדנ ,םיטלפה לכ תא "גצייל" הרומא
 שי ןכ ומכ .רתו* םיטרופמ םיטלקב יללכ ןפואב םשרנש טלק לכ ףילחיו
 רתויב םיליגרה םניאש םיעוריאב םיקסועה םיטלקב טלקה תמישר תא םילשהל
 .תודחוימ תולועפבו

 המלשה טלקה תמישו תנכה 2

 תנמ לע המלשהו טוריפ תשרוד היביכרמ לכ לע תינושארה טלקה תמישר

 .תונכתלו טרופמה ןונכתל סיסב שמשל לכותש

 ,הכורא הפוקת ךשמל תכרעמה תא תרשל םירומא תואלבטה ינותנו באה ינותנ
 בא תמושר תחיתפ) הנושארה םינותנה תטילק ןיב ןאכ ןיחבהל שי ךכיפלו
 םעפמ עצובמה ולא תומושרל םינוכדע תנזה ןיבל (הלבט תמושר תחיתפ וא
 תינושארה המישרב הלולכה תואלבטו בא ינותנ תמישר .ךרוצל םאתהב ,םעפל
 ןיידע תללוכ אלו ,תיללכ איה טלפה תמישר ךותמ הרזגנש טלקה לש
 ךלהמב ךכיפל .ןוכדע לש טלקלו המושר תחיתפ לש טלקל תדרפנ תוסחייתה
 לש םיטלקב תואלבטו בא ינותנ לש םיטלק ףילחנ האלמה טלקה תמישר תנכה
 .םינוכדעו תומושר תחיתפ

 :אמגודל ךכ

 יטרפ" וניה רחסמ תיב לש תישיא עדימ תכרעמב ינושארה טלקה -
 ."חוקל

 :םיאבה םיטלקב ףלחוי הז טלק

 .שדח חוקל ינותנ | :בא תמושר תחיתפ טלק

 .ןופלטה רפסמו חוקלה תבותכ ןוכדע :ןוכדע טלק
 .החנה זוחא ןוכדע
 .לארשאה תרקת ןוכדע
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 :םיאבה םיטלקב "רפסה יטרפ" ינושארה טלקה ףלחו* הירפסב -

 .שדח רפס ינותנ :בא תמושר תחיתפ טלק

 .רפסה חנומ ובש ףדמה רפסמ ןוכדע :ןוכדע טלק

 םיטלקב "טירפ ריחמ" ינושארה טלקה ףלחו* םיריחמה תלבטב -
 :םיאבה

 .שדח טירפ :הלבט תמושר תחיתפ טלק

 .טירפ ריחמ ןוכדע :ןוכדע טלק

 תמישר תנכה תעב ןנכתמה לש וביל תמושת תא םישרוד תועונתה יטלק םג
 םיסחייתמ טלקה לש תינושארה המישרב וללכנש תועונתה יטלק .האלמה טלקה

 :חכונה בלשב .עדימה תכרעמ תלעפה לש םיליגרה םיבצמל קר ללכ ךרדב
 טולקל ךרוצהמ םיעבונה םיטלק ףרצלו טלקה תמישר תא םילשהל וננוצרב
 תועונת" ןאכ וארקייש ןפוד יאצו* םירקמב | םייונישו םיננקית ינותנ
 ."ןוקית

 םימעפל בייחמ "ןוקית תנמזה" תועונתה טלק הכאלמה תיבב ,אמגודל ךכ
 ,םיאתמ הזכ טלקב שומיש ."ןוקיתל הלבק לוטיב" ןוקית תעונתב שומיש
 שקבמו ןוקיתל טירפ תסנכה רחאל רצק ןמז רזוח חוקלהש הרקמל ,לשמל
 .ותשקב תא לטבל

 :םיאבה טלקה יגוס תא אופיא לולכת האלמה טלקה תמישר

 .בא תמושר תחיתפ -

 .הלבט תמושר תחיתפ -

 .ןוכדע -

 .תועונת -

 .ןוקית תועונת -

 ןונכתה עוריאב תגצומ טלקה לש האלמה המישרה תנכה ןפואל תטרופמ אמגוד
 .רפסה ףוסבש

 ןיכמ ןושאר בלשב .יבלש-וד אוה ןאכ עצומה טלפה תמישר תנכה ךילהת
 המישרה תא םילשמו טרפמ אוה ינשה בלשבו ,תינושארה המישרה תא שמתשמה
 םיקסוע רשאכ יכ ןייצל יאדכ .האלמה המישרה תא לבקל ידכ תינושארה
 רכינ ןויסינ רבצ רבכ שמתשמה רשאכ וא ,דואמ תוטושפ עדימ תוכרעמב
 הרקמב .דחי םיבלשה ינש תא עצבל רשפא ,תוישיא עדימ תוכרעמ ןונכתב
 םיבלשה ינשב םיללכנה םילוקישה לכ תא תחא תבב ליעפהל שמתשמה לע ,הז
 .ןאכ ונראיתש
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 טלקה לש םינותנה תודש ןונכת 3

 לש םינותנה תודש ןונכת רשפאמ ,טלפה לש םינותנה תודש ןונכתל המודב
 ןיזהלו ףוסאל ךרוצ היהיש םינותנה תוהמ תא קויד רתיב ןוחבל טלקה
 סחייתהל ךירצ שמתשמה טלקה לש םינותנה תודש ןונכת ךילהתב .תכרעמל
 תודש תא עובקלו ,(האלמה) טלקה תמישרב םימושרה םיטלקהמ דחא לכל
 םיטלפה תמישרב ןייעלו רוזחל לכו* אוה ךכ םשל .םישורדה םינותנה

 .טלקה לש תינושארה המישרה תואלבטב וטרופש יפכ ,טלקה שורד םרובע

 תודש דועיתב ונתוא תשמשמש םינותנה תודש דועית תטיש התואב ןאכ שמתשנ

 :ןמקלדכ תויבכוכב הדשה תמר תא ןייצנ ןאכ םג .טלפה לש םינותנה

 .יללכ םינותנ הדש *

 .ינשמ םינותנ הדש **

 .לנושילש םינותנ הדש +**

 "שדח חוקל תחיתפ" טלק לש םינותנה תודש טוריפ תא גיצנ אמגוד םשל

 .תוינוכמ רילכשמה קסעב

 :םייללכ תודש
 .חוקלה םש
 .חוקלה 'סמ
 .חוקלה תבותכ
 .חוקלה לש ןופלטה 'סמ
 .החנהה זוחא
 *+ א א א א * .דיקפהש תויוברעה םוכס

 ותוא לש עדימה תכרעמב "תינוכמ תרכשה" תועונת טלק גיצנ תפסונ אמגודכ

 .קסע

 :םייללכ תודש

 .חוקלה םש *
 .הרכשהה ךיראת *

 :םיינשמ תודש
 .תינוכמה גוס דוק +**

 .תינוכמה לש יושירה 'סמ **
 .ןנכותמ הרזחה ךיראת **

 'סמ :אמגודל ,םיהזמה תודשה תא ריכזהל שי טלקה לש םינותנה תודש ןיב
 טלקב .טירפ לש יגולטק 'סמ ;תינוכמ לש יושיר רפסמ ,רפסה םש ,תוהזה
 'סמו חוקלה םש :םיהזמ תודש ינש שי הלעמל אמגודבש "שדח חוקל תחיתפ"
 םש :םיהזמ תודש השולש שי "תינוכמ תרכשה" טלקב ,תאז תמועל .חוקלה
 .תינוכמה לש יושירה 'סמו (ריחמה רותיאל) דויצה גוס דוק ,חוקלה
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 תויהל םילוכ*: םה ."חתפמ תודש" וא "ןוימ תודש" םג םיארקנ םיהזמ תודש
 םיפידעמ ללכ ךרדב .םיירמונ-אפלא וא ,םייתבפלא | ,(םיירמונ) םיירפסמ
 רשאמ רתו* ךומנ םתדלקהב תויועטה רועישש ןויכמ ,םיירפסמ םיהזמ תודש
 קלחב יכ ,םג ריכזהל יאדכ ףסונב .םיירמונ-אפלא וא םייתבפלא תודשב
 יוהיזל תורשפא וב ןיאש בצמ תויהל לולע םייתבפלאה יוהיזה תודשמ
 .החפשמ םשו יטרפ םש ותוא ילעב תוחוקל ינש ,אמגודל .יעמשמ-דח

 ההזמה הדשה עיבצמ תותליאשב .טלפה תקפהל ונתוא םישמשמ םיהזמה תודשה

 :ןוגכ ,שרדנה עדימה לע

 ?(ההזמ הדש) 3423 ורפסמש חוקלה לש בוחה תרתי יהמ -

 ? (ההזמ הדש) תיזג בקעי לש ןופלטה רפסמ והמ -

 םמש ןאכמו) טלפה תומושר רודיסל חתפמ םיהזמ תודש םיווהמ תוחוד תקפהב
 :לשמל .("ןוימ תודש"

 .(חוקלה םש :ההזמ הדש) תודחוימ תוחנהל םיאכזה תוחוקלה תמישר -

 .(רבחמה םש :ההזמ הדש) םירבחמ יפל הירפסב םירפסה גולטק -

 לש םיטלקב .דחא ההזמ הדש תוחפל תויהל בייח טלקה תומושרמ תחא לכב
 ושמשיש םיהזמה תודשה לכ םישורד הלבט תמושר תחיתפו בא תומושר תחיתפ

 תמושר תחיתפב טלקב םיהזמה תודשה :אמגודל .טלפבו ןוכדעה טלקב ונתוא
 תועונת .הלוחה קית רפסמו הלוחה םש :םיינש ויה: האפרמב הלוח לש באה
 יפל תושעיהל ולכו: הלוחב קסועה טלפ תקפהו וז בא תמושר לש ןוכדעה
 םיבייח ןוקיתה תועונתו תועונתה יטלק .הלוחה םש יפל וא ,הלוחה רפסמ
 .המיאתמה באה תמושר םע העונתה תא רשקל ידכ ,םיהזמ תודש לולכל םה םג
 .חוקלה לש באה תמושרל רשקמ הריכמ תעונתב "חוקלה 'סמ" לשמל

 חרכהה אוה ,תושרופמ רמאנ אל יכ ףא ,ונינפלש תואמגודהמ עמתשמה ןורקע
 ענמיהל שי ,ןפוא ותואב .םיהז תודש רובע םש ותואב שומיש לע דיפקהל
 שומיש לע הדפקהה ,ןכ לע רתי .םינוש תודשל הדש םש ותואב שומישמ
 תומש לע הדפקהה .טלפה תודש תא םג ףיקהל הכירצ םיהז תודשל םש ותואב
 .טלפל טלקה תמאתה תא קודבל ,ןויפאה ךילהת ךשמהב ,ונל רשפאת תודשה
 תוללוכה ,תולודג עדימ תוכרעמב דחוימב השק תודשה תומש לע הדפקהה
 .םינוש םיטלפו םיטלק תורשע

 ףוסבש ןונכתה עוריאב תאבומ המלש עדימ תכרעמל טלק תודש ןונכת תמגדה

 .רפסה

 םרפסמ תא םצמצל ידכ טלפה תודש ןונכת ךלהמב םיטלפ גוזימ ונכרעש יפכ
 רבכ .טלקה תודש לש ןונכתה תעב םימוד םיטלק גזמל שי ךכ ,םיטלפה לש
 םיטלק לש גוזימל תויורשפאל בל תמושת תתל שי טלקה תודש ןונכת ךלהמב
 םינותנה תודש טוריפ תנכה רחאל .םהלש םינותנה תודש בורב תוהז שיש
 תנטקה .גוזימל תויורשפא רותיאל תפסונ הקידב ךורעל יוצר ,םיטלקה לכל
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 שמתשמה לע לקהל םגו ,תנכתמה לעו ןנכתמה לע לקהל היושע םיטלקה רפסמ

 .ףטושה לועפתה ךלהמב

 וא אוהש טלקה תנזה לש סמועה תא ןוחבל שמתשמל רשפאמ טלקה תודש ןונכת

 .טלק תנזה םיבייחמה םיבצמהו םיעוריאהמ דחא לכב וב לפטל וכרטצי

 תורידתל סחי*תהל ךרוצ שי טלקה תנזה לש ללוכה סמועה לש ןדמואה ךרוצל

 .אבה ףיעסב ןודייש אשונ ,סיעוריאה

 לש ןויפאה ךשמהב םיבושח םידיקפת טלקה לש םינותנה תודש ןונכתל

 :עדימה תכרעמ

 .תכרעמל םישורדה םיטלקה לש רתוי טרופמ רואית שמתשמל גיצהל -

 אוה םהלש םינותנה תודשב לנושה רשא םיטלק גוזימל תויורשפא רתאל -

 .ירעזמ

 טלפה ןיב טרופמ םואית רשפאלו ,םינותנה ירגאמ ןויפאל סיסבכ שמשל -

 .םינותנה ירגאמו טלקה

 ותנזה ידעומו טלקה תומכ תעבק 4

 םייסיפה םינייפאמה תא עובקל ונל רתונ טלקה ןויפא תא םילשהל תנמ לע

 :םיאבה

 .טלקה תומכ -

 .טלקה תנזה ידעומ -

 .טלקב לופיטל וילע לטויש סמועה תא שמתשמל םישיחממ הלא םינייפאמ

 טלקה תומכ

 םירצויה םיעוריאה תורידת יפל עבקנ םיטלקהמ דחא לכב טלקה תומכ ןדמוא

 .טלקה תומכב םיאישה תא םג דומאל שי תעצוממה תומכל ףסונב .ותוא

 ליגרהמ תולודג טלק תויומכ תויופצ םהבש םידעומל סחי:תהל שי ,רמולכ

 . הלא םידעומב תויופצה תוגירחה תויומכה תא דומאל

 תומכ תונמוא יצפח ןפסא לש תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב ,אמגודל

 אוהש תופלחההו תושיכרה תורידת יפל תעבקנ "שדח טירפ םושיר" טלקה

 תללוכ השיכר לכשכ שדוחל תושיכר יתש עצוממב ךרוע ןפסאה .עצבמ

 ,ךכיפל .שדוחב םיטירפ 5 עצוממב ףילחמ אוהו ,םיטירפ 3 עצוממב

 םיטירפ 11-ל סחייתמ "שדח טירפ םושיר" טלקה לש תעצוממה תומכה

 ,בגנב תונמואה עובש ךלהמב איש שי ןפסאה לש ותוליעפב .שדוחב

 שכור אוה עובש ותוא ךלהמב .לירפא שדוח תישארב הנש ידמ םייקתמה
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 .םיטירפ 150-ל סחייתיו ,לירפא שדוחב היהי תישדוחה טלקה תומכב אישה .םיטירפ 100-כ םירחא םינפסא םע ףילחמו תונמוא יצפח 50-כ

 טלקה תנזה ידעומ

 .עדימה תכרעמ לש תוינכדעה תושירד יפ לעו טלקה תלבק ידעומ יפ לע םיעבקנ טלקה תנזה ידעומ

 .רתויב ול חונה דעומב םינותנה תא ןיזהל ול רשפאמה רבד ,טלקה תנזה דעומכ "השיכרה רחאלש עובשה" תא עבק אוה ,תוכומנ ןה םיקהש תכרעמה לש תוינכדעה תושירדש ןויכמ .עובשה ימי לכ ךלהמב תשחרתמ איהו ,תופלחההו תושיכרה ידעומל המיאתמ תונמואה יצפח ןפסא לש תכרעמב "שדח טירפ םושיר" טלק תלבק ,אמגודל ,ךכ

 .םירחאה שדוחה ימי לכ ינפ לע םישורפ םטועימו םינורחאה שדוחה ימיב םבורב ויה* הז טלק לש הנזהה ידעומ ךכיפל .יוחיד אלל בשחמל ןזות ריחמ יונש לע ןופלטה תועצמאב וא בתכב העדוה לכ יכ ,איה תועמשמה ."העש יצח ךות" ותוא ןיזהל שי יכ תונחה לעב עבק ,הז טלק לש ותוהמ תמחמ .שדוחה לש םינורחאה םיימויב תועיגמ ,אבה שדוחה תליחתל תוסחייתמה ,םיריחמה ייוניש לע תועדוהה תיברמ .םינוש םינייפאמ לעב אוה טרופס דויצל תונח לש תיקסע-תישיא עדימ תכרעמב "טירפ ריחמ ןוכדע" טלק ,ןפסאה תמועל

 :תואבה תולאשל סחייתהל ,השעמל ,ךירצ הנזהה :דעומ תא ןנכתמה

 ?טלקה תא ןיזהל בייח ינא םהבש םיעובק איש ימי םימייק םאה -

 ותינש וא ,טלקה תלבק םע תידיימ תושעיהל תבייח טלקה תנזה םאה -
 ,רתוי ךומנ תונחב תוחוקלה סמוע רשאכ) רתוי חונ ןמזל התוא תוחדל
 ?(המודכו להקה תלבק תועש רמג רחאל

 עדימה תכרעמב שמתשמה לש ישוקה לע תערכמ העפשה שי הנזהה ידעומל
 ךכ ,טלקה תנזה ידעומ תא ןנכתל לדתשהל שי .תכרעמה תא ליעפהל תישיאה
 לוכי וניאש סמוע שמתשמה לע וליטי אל םינותנה תנזה סמועב םיאישהש
 .וב דומעל

 תגצומ טלקה תנזה ידעומו טלקה תומכ לש אשונב לופיטל תבחרנ אמגוד
 .רפסה ףוסבש ןונכתה עוריאב

 לע לטומה סמועה לע הבר העפשה שי טלקה תנזהל םידעומה תעיבקל ,רומאכ
 םיאיש דחוימבו ,םינושה םיטלקה תויומכ לש ןוכנ ןדמוא .שמתשמה
 תנזה ידעומ לש ןוכנ ןונכתל חתפמה אוה ,םהלש םידעומהו טלקה תויומכב
 לכב .תומישיה רקח בלשב השעיי רשא ,טלקה תטיש לש ןוכנ ןונכתלו טלקה
 תווצ וא ,דיחי שמתשמ לש תולבגמה תא ןובשחב איבהל שי ןונכתה ךלהמ
 .ותלוכיל ןונכתה תא םיאתהלו ,ןטק
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 תורישי עבונו טלפה ןויפא לש וכשמה אוה ןאכ ראותמה טלקה ןויפא ךילהת

 ןויפא ךלהמבש ךכל םורגל םייושע טלפה ןיבל טלקה ןיבש םירשקה .ונממ

 טלפה ןויפא לע הרזחל תוביסה .טלפה ןויפאמ םיעטק לע רוזחנ טלקה

 סמועה תא ןיטקהל ךרוצה וא ,ןונכתב תולגתמה תואיגש תויהל תולוכי

 .תושירדה תרדגהב ולחש םייוניש בקע וא ,שמתשמה לע לטויש
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 6 קרפ

 םינותנה ירגאמ ןויפא

 רגאמ .דחא אשונב םיקסועה םינותנ ןוסחאל דעוימ (צבוק) םינותנ רגאמ
 ,דחא טירפ לע םינותנ תנסחאמ ןהמ תחא לכ רשא ,תומושרמ בכרומ םינותנ
 רגאמ" ושמשי רפסה יקרפ ראשבו הז קרפב .המודכו דחא םדא ,תחא הקסע

 .תופדרנ םילמכ "+צבוק"ו "םינותנ

 חוקלל םיסחי:תמה םינותנ תזכרמ "תוחוקל" רגאמב המושר :אמגודל

 .םולשת יאנת ,יארשאה תרקת ,ותבותכ ,חוקלה םש :ןוגכ ,דחא

 :ןוגכ ,רפסל םיסחייתמה םינותנ תזכרמ "הירפסה ירפס" רגאמב המושר
 יפל רפסה גוויס ,רפסה תפש ,רפסה םוסרפ תנש ,רבחמה םש ,רפסה םש
 .תיברימ הלאשה תפוקת ,הירפסה ירודמ

 םיסחייתמה םינותנ תזכרמ "הדובעב תוחכונ ימושיר" רגאמב המושר

 ,דבועה רפסמ ,דבועה םש :ןוגכ ,םיוסמ םויב הדובעב דבוע תוחכונל

 .האיצי תעשו הדובעה םוקמל הסינכ תעש ,ךיראת

 יעצמא יבג לע םיקזחומ תוישיא עדימ תוכרעמ םיתרשמה םינותנ ירגאמ

 םה תוישיא עדימ תוכרעמב םיצופנה םייטנגמ ןוסחא יעצמא .יטנגמ ןוסחא

 לש חישקה םיטילקתה ןנוכ ,(2כ18%א66665, ?1סססע 618%9) םינוטילקת

 םייטפוא םיטילקת םג הנורחאלו יטנגמ טרס תוטסק ,(1806 6158%) בשחמה

 ,ם"נד*  ןוסחא יעצמא םג  םישרדנ ךכל ףסונב .(0051081 |618%8)

 תונסחאמ תוסטרכבו תויקיתב .תוסטרכו תויקית םה םהיניב םיצופנהשכ

 ימולצת ןוגכ ,תבשחוממה תכרעמב םתוא םיטלוק ןיאש םיכמסמו רוקמ יכמסמ

 םינותנ םג םינסחאמ תוסטרכבו תויקיתב .האפרמ לש עדימ תכרעמב ןגטנר

 םאיצוהל תושירדה תרדגה בלשב טילחה שמתשמהש םינוש םיאשונל םירושקה

 .עדימה תכרעמ תולובגל +וחמ

 םאתהבו תכרעמה תושירדל םאתהב הנוש עדימ תכרעמב םישורדה םיצבקה רפסמ

 לש םינותנה יצבוק לולכמ תא .תורשעל דעו דחא ףבוקמ לחה ,הלש ןונכתל

 (2868 5886) "םינותנה סיסב"כ ,םירקמה בורב ,םויכ םיאור עדימה תכרעמ

 לוהינל הנכות - תדחוימ הנכותב םהב לופיט םשל םישמתשמו ,תכרעמה לש

 וז הנכות .(תמאפ - 2868 2886 /8תהקסמסמ6 5ע566₪) םינותנה סיסב

 :םיצבקב םינסחואמה םינותנב יטמוטוא ןפואב תלפטמ

 יעצמא יבג לע םינותנ בוק לכ ןוסחאל יסיפה םוקימה תא תעבוק -

 .ןוסחאה
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 .םהלש תונימא החיטבמו סינותנ לש לופכ ןוסחא תענומ -

 תכרעמב תוטלקנה ןוכדעה תועדוהל םאתהב םינותנה ןוכדעב תלפטמ -
 .עדימה

 המושרה םש יפ לע ,םינותנה סיסבב םינסחואמה םינותנה רותיאב תלפטמ -
 .בשחמה תוינכותבש םינושה םידוביעה רובע ההזמה הדשה לש ךרעהו

 ,עדימה תכרעמ לש ןנכתמה תעיבק יפל םינותנל השיגה תלבגה תרשפאמ -
 תנכות תלפטמ וז ךרדב .םינושה םיצבקל השיג תואשרה תלעפה י"ע
 .םינותנה תחטבאב םינותנה סיסב לוהינ

 תלפטמו ,תכרעמב םינסחואמה םינותנה לש יטמוטוא יוב*ג תעצבמ -
 .הלקת ירקמב םינותנה רוזחישב

 ךסוחו ,עדימה תכרעמ לש תנכתמלו ןנכתמל עייסמ םינותנ סיסבב שומישה
 לופיטל שידקהל םיכירצ ויהש תונכתהו ןונכתה תדובעמ רכינ קלח םהל
 איהש לככו םינותנ לש רתוי לודג ןווגימ תנסחאמ תכרעמהש לככ .םינותנב
 לוהינ תנכות לש התמורת הלדג ןכ ,רתו* תובכרומו תובר תוינכות הליעפמ
 .םינותנה סיסב

 םימושייה יללוחמ בורמ קלח םויכ הווהמ םינותנ סיסב לוהינ תנכות
 םינותנ סיסב לוהינל הנכות בוליש .קושב םויכ םיעצומה םיישיא םיבשחמל
 ןונכתה ןמזב ןוכסיחל םיאיבמה םימרוגה דחא אוה םימושייה ללוחמ ךותב
 תונכת תפשב שומישל האוושהב ללוחמב םישמתשמ רשאכ תכרעמ לש תונכתהו
 ללוחממ הנוש ללוחמב ללכנה םינותנה סיסב לש לולכשה תדימ ."הליגר"
 םימושי* .ללוחמ תריחבב םיירקיעה םילוקישה דחא ןבומכ איהו ,ללוחמל
 .תישיא עדימ תכרעמ חותיפל

 רמוח אוצמל לכוי ארוקהו ,רפסה תרגסמב ללכנ אל םינותנה יסיסב אשונ

 תונכותב םינותנ יסיסבלו ללכב םינותנ יסיסבל םישדקומה םירפסב בר

 .םיישיא םיבשחמל

 :תואבה תורטמל השענ עדימ תכרעמב םינותנה ירגאמ לוהינ

 שומישה ןמז ןיבל טלקה ינותנ תלבק ןמז ןיב םינמזה רעפ לע רשגל -

 .םהב

 תורוקממ םילבקתמה ,אשונ ותואב םינותנ לש תבלושמ הריגא רשפאל -
 .םינוש םינמזב וא/ו םינוש

 .םינותנה ירגאמב העגפש הלקת רחאל םינותנ רוזחיש רשפאל -

 .םינותנ תרימשל תוסחייתמה קוחה תושירד תא אלמל -
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 :םינותנ ירגאמ לוהינ תורטמ לש טרופמ רואית ןלהל

 .א

 .ב

00 

 .םינותנ םתוא לע ךמתסמה טלפל השירד תעפוה דעומ ןיבל טלקה תלבק דעומ ןיב םינמז רעפ לע רשגל

 .הלא םינותנ לש םינוכדעה ןיבש ןמזה קרפ לכב הז טלפל םינותנה תא קפסל רשפאמ םינותנה רגאמ .שדוחה ךלהמב םימעפ לש בר רפסמ שרדנ ,טלקה ליכמש םינותנ תודש םתוא תא ללוכה ,"רצומה ריחמ" טלפה ."רצומה ריחמ" טלקה תא שדוחל תחא תנכדעמ רחסמ תיב לש עדימה תכרעמ :אמגודל

 .סיסב ול םישמשמה םיטלקה לכ וטלקנש רחאל דעומ לכב תושעיהל לכות הזכ טלפ תקפה ,םינותנ רגאמ תרזעב .םינוש םידעומב ולבקתהש םיטלקמ וא/ו םיטלק יגוס המכמ םרוקמש םינותנ תודש בלשמה טלפ תקפה רשפאתתש ךכ ,םינוש תורוקממ וא/ו ,םינוש םידעומב םילבקתמה ,אשונ ותואל םיטחייתמה םינוש טלק ינותנ לש תבלושמ םינותנ תריגא רשפאל

 "?וותנ םוי דע הרזחהל םיננכותמש רפס לש םיקתועה רפסמ והמ" וא ,"?הירפסה יפדמ לע וישכע םיאצמנה רבחמה לש םירפסה םהמ" לשמל ומכ בכרומ טלפ קיפהל רשפאמ םינותנ רגאמב הלא םיטלקב ולבקתנש םינותנה ןוסחא .(הרזחה ךיראת ,הירפסב יונמ רפסמ ,רפס רפסמ :םינותנה תודש) "רפס תרזחה"ו (ןנכותמ הרזחה ךיראת ,הלאשה ךיראת ,הירפסב יונמ רפסמ ,רפס רפסמ :םינותנה תודש) "רפס תלאשה" ;(רבחמה םש ,רפסה םש ,אשונ דוק ,רפס רפסמ :םינותנה תודש) "שדח רפס" :םינוש םיטלק השולשמ ןוזינ הירפסב "םירפס" םינותנ רגאמ :אמגודל

 .םיירוקמה םינותנה ירגאממ דרפנב םיקזחומה ,עדימה תכרעמ לש םינותנה ירגאמ לש םיקתעה םה ,"יוביג יצבוק" םינוכמה ,ךכל םישמשמה םינותנ ירגאמ .םינותנה ירגאמב העיגפל המרגש הלקת התרקש רחאל עדימה תכרעמ לש םינותנה ירגאמ רוזחיש רשפאל

 .הקיקחה תושירד רחא אלמל איה םתקזחאל תירקיעה הרטמהו ,דואמ תוקוחר םיתעל אוה הלא םירגאמב שומישה .רבעה תפוקת לש םינותנ ורגאיש םיפסונ םירגאמ םג ,עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתל םישמשמה םיליגרה םינותנה ירגאמל ףסונב ,קיזחהל עדימה תכרעמ תא תובייחמ הלאכ תושירד .תרדגומ הפוקתל םינותנ תרימשל קוחה חוכמ תושירד אלמל רשפאל

 .הדבעמב וכרענש תוקידבה תואצות ינותנ תרימש תויאופר תודבעממ שרוד קוחה :אמגודל



 תכרעמב םינותנה ירגאמ

 9 לע םיגוס המכל קלחל םיגהונ עדימ תכרעמבש םינותנה ירגאמ תא
 :רגאמה לש שומישהו ןוסחאה ינייפאמ

 (א85602 +1168) בא יצבוק -

 (78016 +1169) תואלבט -

 (72ע8ת580010ת 21168) תועונת יצבוק -

 (םַהסאטס 91165) יוביג יצבוק -

 (1ג5ס02ע ?1168) םיירוטסיה םיצבק -

 בא יצבוק

 תכרעמ תא תרשל תודעוימה ,עובק יפוא תולעב תומושר םינסחאמה םיצבק
 תומושרהש דועב .םינש ךשמב ללכ ךרדב ,תיסחי הכורא הפוקת ךשמב עדימה
 םייושע ולא תומושרב תודשה ,הכורא הפוקת ךשמב תומייסתמ באה יצבוק לש
 .םעפ ידמ ןכדעתהל

 ,חוקלה תבותכ לש םיירשפא םינוכדע) תוחוקל בוק :בא יצבוקל תואמגוד
 תבותכ לש םיירשפא םינוכדע) םידבוע צבוק ;(םולשתה יאנת ,יארשאה תרקת
 :רפס צבוק ;(יעוצקמה גוויסה ,הגרדה ,ןוגראב הדיחיל ךוישה ,םירוגמה
 .(הירפסב רודמה ,תיברימה הלאשהה תפוקת לש סיירשפא םינוכדע) הירפסה

 תואלבט

 .עדימה תכרעמב םידוביע עוציבב רזעכ םישמשמה םינותנ םינסחאמה םיצבק

 ףירעתה םש ,ףירעתה דוק תא תטרפמה) םיפירעת תלבט :תואלבטל תואמגוד
 םש ,בושייה דוק ,בושייה םש תא תטרפמה) םיבושי* תלבט ;(ףירעתהו
 תא הגרד לכ רובע תטרפמה) רכש תלבט ;('וכו בושייה ךייתשמ וילא זוחמה
 .(תובטההו רכשה ימוכס

 תועונת יצבוק

 תושמשמ הלא םיצבקב תומושר .םיעוריאו תואקסע ינותנ םיזכרמה םיצבק

 .םייתפוקת םידוביע עוציבלו בא יצבוקב תומושר ןוכדעל ללכ ךרדב

 \בוק ;(תוחוקל בא בוק ןוכדעל) תבותכ יוניש תועדוה צבוק :אמגודל

 תוחכונ בוק ;(חוקלל תישדוח תינובשח תקפהל שמשמה) חולשמ תודועת

 .(םידבועה לש תישדוחה תרוכשמה יבושיח ךרוצל שמשמה) םידבוע
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 .יוביג יכרוצל וא/ו ירוטסיה +צבוקכ תועונתה \%בוקבש תומושרה לש םיקתעה ורמשיי םיתעל .תועונתה צבוקבש תומושרה לע םיססובמה םייתפוקתה םידוביעה רחאל וא ,באה צבוק לש ןוכדעה עוציב רחאל לטבתמ ןנוסחאב ךרוצהו ,ינמז יפוא תועונת יצבוקב תומושרל

 יוביג יצבוק

 .םיירוקמה םיצבקה םינסחואמ וב םוקמהמ קחורמ םוקמב - םיבר םירקמבו בשחמה אצמנ ובש םוקמב םימו שאמ ןגומ ןקתמב - ןגומ םוקמב םינסחאמ יוביגה יצבוק תא .(המודכו עובשל תחא ,םויל תחא) םיעובק םידעומב ןנכותמ ןפואב ללכ ךרדב תישענ יוביגה יצבוק תקפה .הרמוחב וא הנכותב הלקתמ האצותכ הלא םיצבקל קזנ םרגנ םהב םירקמב עדימה תכרעמ לש םיצבק רוזחישל םישמשמה עדימה תכרעמב םיצבק לש םיקתעה

 םיירוטסיה םיצבק

 .עדימה תכרעמ ידי לע וקפוהש טלפ יכמטמ לש םיקתעה ןוסחאל םג ,םימיוסמ םירקמבו עדימה תכרעמל טלק ושמשש רוקמ יכמסמ ןוסחאל שמשמ םיירוטסיה םיצבק לש ףסונ גוס .םייתסנ םדוביעו רבעב ורקש םיעוריאו תואקסע לש ,תועונת יצבוקמ תומושר יקתעה ,ללכ ךרדב ,םינסחאמה םיצבק

 .ושרדייו הדימב ,םיידיתע םירוריב רשפאל ידכב וא ,קוחה תושירד יפל ללכ ךרדב תישענ םיירוטסיה םיצבק תרימש

 .(בשותה בוח רוריב םשל) הנונרא םולשת ירושיא לש ירוטסיה צבוק ;(בר ןמז ינפל וכרענש תוקידב לש תואצות רותיא רשפאמו תואירבה דרשמ תונקת יפל רמשנה) תיאופר הדבעמ תוקידב לש תואצות לש ירוטסיה צבוק ;(בר ןמז ינפל ושענש תורוחס לש חולשמ יטרפ לע םירחואמ םירוריב םשל) "חולשמ תודועת" ירוטסיה צבוק :אמגודל

 איבהל היושע שומישהו ןוסחאה ינייפאמ י% לע םינותנה ירגאמ תרדגה
 .םינותנ ירגאמ המכב אשונ ותואב םינותנ ןוסחאל

 תוריכמ ינותנ) תועונת +בוקב | ונסחואי תוריכמ ינותנ :אמגודל
 .םינשה שמחב תוריכמ ינותנ) הירוטסיה צבוקבו (םינורחאה םיישדוחב
 .(םיישדוח ינפל ופסאנש םינותנל דע תונורחאה

 .םירגאמ השולשב ונסחוא* ריעה בשות לע םינותנ :תפסונ אמגוד
 ימולשת ינותנ ,בא צבוקב ונסחואי ותולעבב םיסכנו ותבותכ ינותנ
 בשות ותוא לש (תיחכונה םיפסכה תנש תישארמ לחה) םיפטושה סמה
 תומדוק םינשב ולש סמה ימולשת ינותנו ,תועונת בוקב ונסחוא*
 .הירוטסיה צבוקב ונסחואי
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 :תואבה תויוליעפה תא לולכ* םינותנה ירגאמ ןויפא ךילהת

 .טלפה יפ לע םינותנה ירגאמ תמישר לש הנכה -

 .טלפה יפ לע םינותנה ירגאמ לש םינותנה תודש ןונכת -

 .םינותנה ירגאמ לש ןוזיא תוקידב -

 .םינותנה ירגאמ לש ןוסחאה תרוצ תעיבק -

 טלפה 'פ לע םינותנה ירגאמ תמישר לש הנכה 41

 תכרעמ לש םיטלפה תקפה תא תרשל םידעוימ עדימ תכרעמ לש םינותנה ירגאמ

 ירגאמ ןונכת יכ ,רורב ךכיפל .טלק ינותנ לש הריגא רשפאלו ,עדימה

 .םימדוקה םיבלשב ושענש טלקהו טלפה ינויפא לע ססבתהל בייח םינותנה

 ססבת* םישורדה םירגאמה תמישר תנכה - םירגאמה ןויפא לש ןושארה בלשה
 לש ןוימ ךורענ ךכ םשל .טלפה ןויפא ךלהמב הרדגוהש יפכ טלפה תמישר לע
 תקפה םשל םישורדה םינותנה ירגאמ תא עבקנו ירקיעה אשונה יפל םיטלפה
 .םיטלפה םתוא

 תואמגוד האר) תויתיב תונוכמ ןוקיתל הכאלמה תיבב רקבנ אמגוד ךרוצל
 .(םימדוק םיקרפב

 םיטלפה תא ,ראשה ןִיִּב ,קיפהל תננכותמ הכאלמה תיב לש עדימה תכרעמ

 :םיאבה

 .םינוק:ת ןופירעת -

 .םיבייח תוחוקל תמישר -

 אל ןיידעו רתויו םייעובש י*נפל םייתסה ןנוקיתש תונוכמ תמישר -

 .וחקלנ

 .תונורחאה םינשה שמחב חוקל רובע ועצובש םינוקית תמישר -

1 | 8 % ₪ 5 
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 :ןמקלדכ הלבטב טרופמש יפכ םירגאמה ושרדי* ל"נה םיטלפה תקפהל

 םינוקית ןופירעת

 םיבייחה תוחוקל תמישר

 ןנוקיתש תונוכמ תמישר

 םייעובש יגפל םייתסה
 וחקלנ אל ןיידעו רתויו

 :רוטסיה צבוק ועצובש םינוקית ועצובש םינוקית תמישר
 םינשה שמחב חוקל רובע
 תונורחאה

 .טלפ לכ תקפה םשל דבלב דחא םינותנ רגאמ שרדנ ליעל וגצוהש תואמגודב
 ,תאז .טלפ תקפה םשל רתויו םינותנ ירגאמ ינש םישרדנ םיבר םירקמב
 םינותנ םישורד טלפה תקפה ךרוצל רשאכו םיאשונ המכל רושק טלפה רשאכ
 .םינוש ןוסחא ינייפאמ ילעב

 .הכאלמה תיבב רקבנו רוזחנ המגדה ךרוצל

 :םיפסונ םיטלפ ינש וישכע ןחבנ

 .חוקלל תישדוח תינובשח -
 שדוח ינפל םייתסה ורסמש תונוכמ לש ןוקיתהש תוחוקלל תועדוה -

 .הלעמו

 :םיאבה םינותנה ירגאמ ושרדיי הלאה םיטלפה תקפה ךרוצל

 רגאמה גוס| םינותנה ירגאמ תומש טלפה םש

 תוחוקל התוקלל תישדוח תינובשח

 םינוקית .
 םיפירעת (3

 םיפלח ןוריחמ

 ןוקיתה - תוחוקלל תועדוה

 :נפל םייתסה תונוכמה לש

 הלעמו שדוח

 תוחוקל

 םינוקית



 םתקזחא שורדל היושע טלפ תקפהש םשכ יכ ,תוארל רשפא וגצוהש תואמגודהמ.

 לש םתקפה תא תרשל דחא םינותנ רגאמ לוכי ךכ ,םינותנ ירגאמ המכ לש

 .םיטלפ המכ

 הלודג עדימ תכרעמ רובע םישרדנה םינותנה ירגאמ תקידבל הפיסמ אמגוד

 .רפסה ףוסבש ןונכתה עוריאב תגצומ רתוי

 טלפה יפ לע םינותנה ירגאמ לש םינותנה תודש ןוכת 2

 תודש םע םאותמ תויהל בייח רגאמ לש תומושרב םינותנה תודש ןונכת
 רגאמה תמושר ,תורחא םילמב .הז רגאמ לע ססובמה טלפה לש םינותנה

 םיצוחנה ,רגאמה לש אשונה םוחתב םינותנה תודש לכ תא לולכל תבייח
 תמושרב לולכל ןיאש ,םג ןאכמ .וילע םיכמתסמה םינושה טלפה י*גוס תקפהל
 תודש םה ןכ םא אלא ,והשלכ טלפב םיעיפומ םניאש םינותנ תודש רגאמה

 .(דוק רפסמ לשמל ומכ) םיהזמ

 .רשוכ ןוכמ לש עדימ תכרעמל ,המגדה םשל ,רובענ

 תומושר לש םינותנה תודש תא קודבנ רשוכ ןוכמ לש עדימ תכרעמב
 םיטלפה לש םינותנה תודש יפ לע "םיריחְמ תלבט"ו "םייונמ" םירגאמה

 ."*ןנמ שודיחל םולשת תעדוה"ו "םייונמ רזוחל הקבדמ"

 :"םי*ונמ" <בוק תמושר לש םינותנה תודש טוריפ
 יונמה רפסמ *

 לןנמה םש
 יונמה תבותכ
 *ונמה לש הדובעה םוקמ
 יונמב החפשמ ינב רפסמ
 *% * א א א .יונמ ימדב החנה זוחא

 :"םיריחמ תלבט" \בוק תמושר לש םינותנה תודש טוריפ
 יונמב החפשמ ינב רפסמ *
 .לונמ ריחמ *

 :"םייונמ רזוחל הקבדמ" טלפה לש םינותנה תודש טוריפ

 לןנמה םש *
 .לןנמה תבותכ *

 :םיאבה םינותנה תודש תא ללוכ "יונמ שודיחל םולשת תעדוה" טלפה
 לןנמה םש *

 לונמה תבותכ *

 :חכונה י*ונמה ףקות םויס ךיראת *
 יונמב החפשמ ינב רפסמ *

 .לןנמה שודיח ריחמ *
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 לש עובק חסונ העדוהה תללוכ ,הלעמל וטרופש םינותנה תודשל ףסונב
 היינפו יונמה לש ופקות םויס לש ברקתמ דעומ לע הלהנהה תעדוה
 .ושודיחל

 :הארמ םיטלפה לשו םיצבקה לש םינותנה תודש טוריפ תאוושה

 אבוק קר שרדנ "םייונמ רזוחל הקבדמ" טלפה תקפה ךרוצל .א
 ."םי*ונמ"
 ינש םישרדנ "יונמ שודיחל םולשת תעדוה" טלפה תקפה ךרוצל
 .םיצבקה

 יונמה ףקות םויס ךיראת" םינותנה הדש רסח "םייונמ" <בוקב .ב
 שי  .":ןנמ שודיחל םולשת תעדוה" טלפה תקפהל שורדה ,"יחכונה
 .<בוקה תמושרל הז הדש ףיטוהל

 - טלפב שומיש ול ןיאש םינותנ הדש יוצמ "םייונמ" צבוקב | .ג
 טלפ יגוט עדימה תכרעמל ןיאו הדימב ."יונמה לש הדובעה םוקמ"
 תמושרמ ותוא טימשהל שי ,הז םינותנ הדשל םיקוקזה םיפסונ
 .אבוקה

 המושר לכ תבייח תומושרה רותיא ךרוצלו םיצבקב תומושרה יוהיז ךרוצל
 םילוכ* ("חתפמ הדש" םג יורקה) ההזמ הדשכ .דחא ההזמ הדש תוחפל ליכהל
 תודשה םישמשמ הלעמלש אמגודב .סרוק םש ,טירפ רפסמ ,תוהז רפסמ שמשל
 הדשו ,"םי*ונמ" %בוק תמושרב חתפמ תודשכ "יונמה םש"ו ":ונמה רפסמ"
 ."םיריחמ תלבט" בוק תמושרב חתפמ הדש אוה "יונמב החפשמ ינב רפסמ"

 ןוגכ ,רגאמב המושר לכל םיידוחי: םהש םיכרע םיליכמ חתפמה תודשמ קלח
 בוק תומושרב) טירפ רפסמ וא ,("םיבשות" ףבוק תומושרב) תוהז רפסמ
 רגאמ תומושרב) "טנדוטסה םש" ומכ חתפמ תודש לש רחא גוס .("יאלמ"
 המכב עיפוהל םילוכ: אלא | ,תחא המושרל םיידוחי* םניא ("םיטנדוטס"
 תמושרב םייחרכה םה ךא ,םיטלפהמ קלחב םיללכנ םיהזמה תודשה .תומושר
 םידוביעה ךלהמב םישמשמ םה .והשלכ טלפב םיעיפומ םניא םא םג ,צבוקה
 .השורדה המושרה רותיא ךרוצל םירחא םידוביעו טלפה תקפה לש

 אמגודב םינותנה ירגאמ ינש לש תומושרהש ףא יכ ןייצל יאדכ ףסונב
 תויהל לוכ* רגאמה לש המושרה הנבמ ,דבלב םייללכ תודש םיללוכ הלעמלש
 תודש הנבמ לוכ* ,טלק תומושרו טלפ תומושרל המודב .רתו* בכרומ
 .המודכו םיינושילש תודש ,םיינשמ תודש םג לולכל רגאמ לש םינותנה

 םיטלפב םינותנה תודש םע םינותנה ירגאמב םינותנה תודש לש האוושהב
 :םיינורקע םיבצמ ינש םימייק

 .רגאמה לש םינותנה הדשל ההז טלפה לש םינותנה הדש - ההז הדש -

 .רצומה ריחמ ,חוקלה תבותכ ,חוקלה םש :אמגודל

 לש םינותנה הדשל ההז ונא טלפה לש םינותנה הדש - דבועמ הדש -
 .ולש דוביע הווהמ אלא ,רגאמה
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 :אמגודל

 (דבועמה) טלפה הדש רגאמה תמושר הדש

 ימויה ןוידפה כ"הס הריכמה ךרע

 עוצקמב יתתיכ עצוממ ןויצ עוצקמב דימלת לש ןויצ
 דומילה דומילה

 האפרמב ןורחאה רוקיבה ךיראת האפרמב רוקיבה ךיראת

 .חפסנבש ןונכתה עוריאב תוארל רשפא ,רתו* הפיסמ אמגוד

 םינותנה 'רגאמ לש |וזיא תוקידב 3

 תודש הנבמ ןיב תואוושה לע תוססובמ םינותנה ירגאמ לש ןוזיאה תוקידב
 תא םיעזמה םיטלקה לש םינותנה תודש ינבמ ןיבל םירגאמה לש םינותנה
 רגאמ םיעזמה םיטלקה לש םינותנה תודש ,ןורקיעכ .םירגאמה םתוא
 םינותנ תודש לולכל אלו ,רגאמה לש םינותנה תודש לכ תא לולכל םיבייח
 .וב םיללכנ םניא רשא ,"םירתוימ"

 :םיגוס ינשל ,אופיא ,וקלחתי ןוזיאה תוקידבב ולגתיש םיגירחה

 .םיטלקהמ דחא אל ףאב םיללכנ םניא ךא ,רגאמב םיעיפומה תודש -

 טלק תפסוה וא ,םימייקה םיטלקהמ דחאל םינותנה הדש תפסוה :ןורתפה

 .םירסחה םינותנה תודש תא םירזיש שדח

 .רגאמב םיללכנ םניא ךא ,םיטלקב םיעיפומה "םירתוימ" תודש -

 .םיטלקב םירתוימה םינותנה תודש לוטיב :ןורתפה

 ,רתוימ וניא השעמל םינותנה הדש יכ הקידבה הלגמ םימיוסמ םירקמב

 ןונכת ךלהמב וא ,םיטלפה לש ןונכתה ךלהמב תועטב טמשוה אוהו

 תחא טלפ תמושרל הז הדש ףסות*י הלאכ םירקמב .םיטלפה יפ לע םירגאמה

 .רגאמה תודשל םג ףסותי ךכל םאתהבו ,רתוי וא

 ןיב המאתה תמייסתמ יכ רורב ,םינותנ רגאמ ןיזמ דבלב דחא טלק רשאכ

 הדש תויהל בייח רגאמב הדש לכלש ךכ ,טלקה תודשל רגאמה לש תודשה

 ,ול םיאתמה טלקה הדשל ההז תויהל לוכ*י רגאמה הדש .טלקה תמושרב םיאתמ

 .ולש דוביע תווהל וא

 בייח םיטלקהמ דחא לכ ,רתו* וא םיטלק ינש י"ע ןזומ םינותנ רגאמ רשאכ

 רפסמ ,תוהז רפסמ) ,חתפמה הדש ,רגאמה תמושר תא ההזמה הדשה תא לולכל

 השיג רשפאל ידכב וא ,רגאמב השדח המושר תחיתפ רשפאל ידכב ('וכו טירפ
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 מייס המושרל

 .חתפמה תודש
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 ,"הריכמל םיסיטרכ" עדימה רגאמ לש ןוזיא התע ךורענ ,אמגוד םשל
 :םיטלק השולש םיניזמ רגאמה תא .םיסיטרכ דרשמ לש עדימ תכרעמב
 ."םיסיטרכ תרזחה"ו "םיסיטרכ תריכמ" ,"העפוהל םיסיטרכ תלבק"
 תומלואב תומייקתמה תונוש תועפוהל םיסיטרכ רכומ םיסיטרכה דרשמ
 .ריעב םינוש

 :"הריכמל םיסיטרכ" רגאמ לש םינותנה תודש טוריפ

 :םייללכ תודש
 העפוהה םש *

 העפוהה ךיראת *
 העפוהה תעש *
 .םלואה םש *

 :סיטרכ לכל םיינשמ תודש

 הרוש רפסמ **

 אסיכ רפסמ **
 סיטרכה ריחמ **
 .(רכמנ ,רכמנ אל :םיירשפא םיבצמ) סיטרכה בצמ **

 :"העפוהל םיסיטרכ תלבק" טלקה לש םינותנה תודש טוריפ

 :םייללכ תודש
 העפוהה םש *

 העפוהה ךיראת | *
 העפוהה תעש *
 .םלואה םש *

 :סיטרכ לכל םיינשמ תודש
 הרוש רפסמ +**

 אסיכ רפסמ **
 סיטרכה ריחמ +**

 .הריכמל העצה - סיטרכב הלועפ **

 :"םיסיטרכ תריכמ" טלקה לש םינותנה תודש טוריפ
 העפוהה םש *

 העפוהה ךיראת .

 העפוהה תעש -
 םלואה םש *

 הרוש רפסמ -

 אסיכ רפסמ .

 .הריכמ - סיטרכב הלועפ *

 ואש רגאמ הדש םג .הלש ןוכדע עוציבו הז יוהיז תאשונה ת
 דחא ,ללכ ךרדב ,הזכ הרקמב .דחא טלקמ רתויב עיפוהל יושע חתפמ הדש
 תא םינכדעמ ןיא ללכ ךרדב .ותוא םינכדעמ םירחאה םיטלקהו ,("הדשה תא חתופ") רגאמה תמושרב הנושארל הזה הדשה תא רצוי רשא הז אוה םיטלקה



 וריפ
* 

 *%%א א % א | *

 ;"םיסיטרכ תרזחה" טלקה לש םינותנה תודש ט
 העפוהה םש
 העפוהה ךיראת
 העפוהה תעש
 םלואה םש
 הרוש רפסמ
 אסיכ רפסמ
 .הרזחה - סיטרכב הלועפ

 לשו רגאמה תמושר לש םינושארה םינותנה תודש תשש לכ ,ונגצהש אמגודב
 תודשה תשש לכ לש ףוריצ .(התפמ תודש) םיהזמ תודש םה םיטלקה תומושר
 הרוצב םיטלקב םיעיפומ הלא תודש .סיטרכה לש יעמשמ-דח יוהיזל שמשמ
 - "סיטרכב הלועפ" - טלקה תומושרבש יעיבשה הדשה .רגאמב םתרוצל ההז
 ."סיטרכה בצמ" םינותנה הדשב ,תדבועמ הרוצב רגאמב עיפומ

 םינזומ רגאמה תמושר תודש הנומש ךותמ העבש וז אמגודב יכ תוארל ןתינ
 - "סיטרכה ריחמ" - רגאמה תמושרב דחא הדש קר .םיטלקה תשולש לכ י"ע
 .דחא טלק ידי לע ןזומ

 ."העפוהל םיסיטרכ תלבק" טלקה י"ע השענ רגאמה תמושרב תודשה תחיתפ
 אמגודה יפ לע ."הריכמה בצמ" הדש אוה אמגודב ןכדעתמה ידיחיה הדשה
 ."סיטרכה ריחמ" הדש תא ןכדעל תורשפא ןיא

 םיטלקהו "םידבוע" רגאמה לש ןוזיא ךורענ תפסונ אמגודכ
 יוניש" ,"הגרד יוניש"  ,"הדיחי יוניש" ,"שדח דבוע" :ותוא
 .":תחפשמ בצמ יוניש"ו

 :"םידבוע" רגאמ תמושר לש םינותנה תודש טוריפ

 *.א אא א א-% )| *

 דבועה רפסמ

 דבועה םש

 הדיחיה

 הגרד

 ?תחפשמ בצמ

 םירוגמ תבותכ

 הדובעה תלחתה ךיראת

 .הדובעה םויס ךיראת

 :"שדח דבוע" טלק תמושר לש םינותנה תודש טוריפ

 * א א א א א )*

 דבועה רפסמ

 דבועה םש

 הדיחיה

 הגרד

 :תחפשמ בצמ

 םירוגמ תבותכ

 .הדובעה תלחתה ךיראת

 םיניזמה
 "תבותכ
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 :"הדיחי יוניש" טלק תמושר לש םינותנה תודש טוריפ

 דבועה רפסמ *
 דבועה םש *

 .השדחה הדיחיה *

 :"הגרד יוניש" טלק תמושר לש םינותנה תודש טוריפ

 דבועה רפסמ *
 דבועה םש *
 .הגרד *

 :"תבותכ יוניש" טלק תמושר לש סינותנה תודש טוריפ

 דבועה רפסמ *

 דבועה םש *

 םירוגמ תבותכ *
 .ןופלטה רפסמ *

 :":תחפשמ בצמ יוניש" טלק תמושר לש םינותנה תודש טוריפ

 דבועה רפסמ *
 דבועה םש *

 .לתחפשמ בצמ *

 תודשכ "דבועה םש"ו "דבועה רפסמ" תודשה םישמשמ ליעלש אמגודב
 .טלקה תומושר לכב םיללכנ הלא תודש .םיהזמ

 תמושרב םינותנה תודש לכ תחיתפל תשמשמ "שדח דבוע" טלקה תמושר
 ראש .("הדובעה םויס ךיראת") ןורחאה םינותנה הדשל טרפ ,רגאמה
 .חתפמ תודש םניאש רגאמה תודש ןוכדעל םישמשמ םיטלקה תעברא

 הדש תא ןיזמה טלק הדש ןיא :םיטלקהו רגאמה תאוושהב רתואש יוקילה
 ."הדובעה םויס ךיראת" רגאמה
 לש טלקה תודש טוריפ ."הדובע םויס" ףסונ טלק תפסוה :ןורתפה
 :הז טלק לש המושרה

 דבועה רפסמ *

 דבועה םש *

 .הדובעה םויס ךיראת *

 תמושרב עיפומה ,"דבועה לש ןופלטה רפסמ" טלקה הדש :ףסונ יוקיל
 .רגאמב עיפומ וניאש רתוימ הדש אוה ,"תבותכ יוניש"
 תודש תא תונשל טלחוה םא אלא) טלקה תמושרמ הדשה תטמשה :ןורתפה
 לש ןופלטה רפסמ" הדשה תא ול ףיסוהלו ,םידבוע רגאמ לש םינותנה
 .("דבועה



 .רפסה ףוסב אבומש ןונכתה עוריא תרגסמב אוצמל רשפא םינותנה ירגאמ לש ןוזא תוקידבל רתוי תבחרנ אמגוד

 :םה םיינייפוא םירקמ .דחא רגאממ רתוי טלק ןיזמ םהב םיבר םירקמ םימייק ,תאז םע .דבלב דחא םינותנ רגאמ טלק לכ ןיזמ ללכ ךרדב

 .טלקה תודש לש דוביע םה םינותנה תודש םירחאה םירגאמב וליאו ,טלקה תודשל םיהז דחא רגאמב םינותנה תודש .דחא םינותנ רגאממ רתו* עובק ןפואב ןיזמ טלקה -

 ."םיטרס תנמזה" רגאמו "םייונמ" רגאמ :םיפסונ םינותנ ירגאמ ינש תדבועמה ותרוצב ןיזמ "םיטרס תולאשה" טלקה .תדבועמ הרוצב תישענ רגאמבש הדשל םינותנה תנזה ןאכ ךא ,"םיטרס" רגאמ תא םג םינזמ םיטלק םתוא .רגאמבש תודשל םיהז םינזומה םינותנה תודש רשאכ "תורזחה/תולאשה" רגאמ תא םיניזמ "םיטרס תרזחה"ו "םיטרס תלאשה" םיטלקה ואדיווה תיירפס לש עדימה תכרעמב :אמגודל

 .דבלב דחא רגאמ ןיזמ אוה םעפ לכבשכ ,םירגאמ רפסמ ןיזמ טלקה -

 .ךרוצה יפל "םייזעול םינוחרי" רגאמ תא וא "םיירבע םינוחרי" רגאמ תא ןיזמ "ןוחר* תלבק לע העדוה" טלקה ,הירפסה לש עדימה תכרעמב :אמגודל

 :םיאבה םיבלשה תא ללוכ םינותנה ירגאמ ןוזיא ךילהת ,םוכיסל

 .(םירגאמהמ דחא לכ םיניזמ םיטלק הזיא ,רמולכ) םיטלקל םירגאמה ןיבש םירשקה תגצה -

 .טלקב םירסח םינותנ תודש רותיא -

 .(םיצבקב םישורד םניא ךא טלקב םיאצמנ) טלקב םירתוימה םינותנ תודש רותיא -

 .ןונכתה ךילהת לש יעבט קלח אלא ,ןנכתמכ ודיקפתב שמתשמה ןולשיכל תודע םהב תוארל ןיא ,ריבסהמ גרוח וניא הלאה םינוקיתהו םייונשה רפסמ דוע לכ .רפסה ףוסבש ןונכתה עוריאבו םיקרפבש תואמגודב וגצוה הלאכ םינוקיתו םיועש | ,תומלשה .יפוסה םנויפאל דע םינוקיתו | םייוניש | ,תומלשה םשל םימדוק םיבלשל תורזחו וןויפאה יביכרמ ןיב רזוח ןוזיה וכותב ללוכ אוה .םירגאמה ןונכתב םייסמו טלפה ןונכתב חתופה םיבלשב ךילהת ורקיעב אוה ,ןונכתה ךילהת .םירגאמה ןויפאו טלקה ןויפא ,טלפה וןויפא תא ללכש עדימה תכרעמ ןויפא ךילהת תא תמייסמ םינותנה ירגאמ ןויפא תמלשה
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 רקח תכירעל שמתשמה-ןנכתמה רבוע עדימה תכרעמ לש ןויפאה תמלשה םע
 יוארה ןמ ,ןונכתה תדובעב ךישמיש םרט ךךא .עדימה תכרעמל תומישי
 -שמתשמה לש וטבמ תדוקנמ ןויפאה תא ןחביו רצק ןמז קרפל רוצעיש
 שמתשמה שקבתמ ,ןנכתמה עבוכ תא שבחש הכורא הפוקת רחאל .ןימזמה
 תרדגה תא םילשה זאמ שבח אלש ןימזמה עבוכ תא שובחלו םיעבוכ ףילחהל
 םאה" הלאשל הבושת ןתמ הרקיעש וז הקידבל שדקומ אבה קרפה .תושירדה
 "?תישיא עדימ תכרעמכ םושייל ירובע המיאתמ הנייפואש תכרעמה
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 7 קרפ

 ןויפאה
 תישיאה עדימה תכרעמ לש

 םיינייפואש תויוטבלתהו םיסוסיה רחאלו (תנילנעמו) הבר הדובע רחאל

 תדעוימה עדימה תכרעמ ןויפא תא ןנכתמה-שמתשמה םילשה ,ןונכת יכילהתל

 תרוקיבל ןויפאה חוד תשגהל יותיעה הז היה לודג ןוגראב .ותוא שמשל

 תא הוולמה יוגיה תדעו לש הרושיאל ,ללכ ךרדבו ,ןימזמה לש ורושיאלו

 - הז הרקמב םג .םידעוימה םישמתשמה תא תגציימו עדימה תכרעמ חותיפ

 רוטפ םידיקפתה בר שמתשמה ןיא - דחא שיא לש תכרעמ איה תכרעמהשכ

 תישיאה עדימה תכרעמ חותיפב ךישמהל הטלחה לבקיש ינפל הקידבו תרוקיבמ

 .ולש

 :ןה הקידבב ולעיש תוירקיעה תולאשה

 ?וגצוהש תושירדה תא תאלממ ןכא הנייפואש תכרעמה םאה -

 ?דיחי שמתשמ ידי לע הלעפהל םיאתמ תכרעמה ףקיה םאה -

 ?תישיא עדימ תכרעמכ םושייל תינורקע המיאתמ הנייפואש תכרעמה םאה -

 ןופאה תקידנ ד

 עיג: אוה היינש הבשחמב ?ןכתיה - ארוקה קעדז* יביטקניטסניא ןפואב

 יעוצקמ ןונכת תווצש םשכ ,ןנכתמה-שמתשמל תורקל לולע רבדה יכ הנקסמל

 .תושירדה אולמ תא תאלממ הניאו תמלשומ הנניאש תכרעמ ןייפאל לולע

 רתוי וא תחא לע גלד* ןנכתמה-שמתשמהש תורקל לולע היישעה טהלב ,ןכאו

 תגשהב תלפטמ הנייפואש תכרעמהש וא ,תכרעמה לש םידעיה וא תורטמהמ

 רשאכ תולגתמ ולא תוגירח .תושירדה תרדגהב םיללכנ אלש םידע* וא תורטמ

 תורטמה ןיבל תכרעמה העיצמש םיטלפה ןיב המאתה תקידב תא םיכרוע

 ךמסמב םירסוחו םיפדוע רתאל םג הרומא הקידבה .הל ועבקנש םידעיהו

 םוכחתה תמר ףא לעש ,םיטלפ וניפואש הקידבב םילגמ תחא אל .ןויפאה

 תורטממ תחא אל ףא ,ןבומכ םיאלממ םניאו שמתשמל םיצוחנ םניא ,םהלש

 .תכרעמה
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 .תושירדה תרדגהב וטרופש יפכ ,תכרעמה תחלצהל םייתומכה םידדמב שרדנה תא אלממ וניאש וא ,דוסיה תוחנהמ םלעתמ ,היצוליאמ צוליא אלממ וניא ,תכרעמל ועבקנש תולובגהמ גרוח עצומה ןויפאה יכ אוצמל רשפא ןפוא ותואב

 .ולש יאנפה ינמזב ןויפאה תא עצבמה ,תישיא עדימ תכרעמ לש ןנכתמ-שמתשמל ינייפוא אוהש רבד ,ןויפאה ךילהת ךשמתמש לככ הלדג הלאכ םירקמל תורשפאה

 .ותולעבבש םיבשחמ תונחל עדימ תכרעמ ןנכתש .ר,א לש הרקמה םג היה הזכ .עדימה תכרעמב םי:תועמשמ םירופיש בינהל םייושע הלאכ | םייוניש .עדימה תכרעמ |וןויפאב ןהו תושירדה תרדגהב ןה םייוניש ךורעל םג רשפא .ןויפאל ןתמאתהלו תושירדה תרדגה תא תונשל הטלחהל איבהל היושע ןויפאה רואל תושירדה תרדגה לש תשדוחמה הייארה םצע ,תושירדה תרדגה יפ לע ןויפאה וןוקיתל ףסונב

 םיגירחה תא התליג עדימה תכרעמ לש ןויפאה תקידב .תיקלח הדובעב םתיברמ ,םידבוע העבש דוע תוריכמב וקסע תונחה לעבל ףסונב .הזב אצויכו םיישיא םיבשחמל תונכות ,הספדה ריינ ,םינוטילקת ,םיבשחמל תוספדמ ,םיישיא םיבשחמ תריכמב הקסע .ר.א לש םיבשחמה תונח
 :םיאבה

 תקפהב לפטת תכרעמה" :הז אשונל רדגומ דע: לש ומויק תורמל ,תוחוקל י"ע הרוחס תרזחה לש םירקמב לופיט ןויפאב ללכנ אל -
 :"ע  תרזחומה הרוחס תלבק תעב | תושרדנה יוכיזה | תודועת
 ."תוחוקל

 הב ללכייש ךכ ,תכרעמה ןויפא תא ןכדעל טילחה .ר.א :האצותה
 :ללכ ןוכדעה .הרוחס תרזחה אשונב ןורתפ

 ,"הרוחס תרזחה" - שדח טלק ךסמ תפסוה .א
 תרזחה לע יוכיז תדועת" - עוריא ךמסמ טלפ סיפדת תפסוה .ב

 ,"הרוחס
 ,"הרוחס לש תורזחה םוכיס" - יללכ ישדוח חוד  תפסוה .ג
 .תכרעמה יצבוקב םיאתמ ןוקית .ד

 חוד תקפהש תורמל ,"דבוע יפל תוריכמ םוכיס" חוד ןויפאב אצמנ -
 תורטמה תחאמ והשלכ ןפואב העמתשה אלו ,שרופמב השרדנ אל הזכ
 .םידעיה דחאמ וא

 ןויכמ ,רתוימה חודה תקפה תא לטבלו ןויפאה תא ןקתל הטנ .ר.א
 שיגהל ושרדנ םידבועהש ישדוחה חודב םינותנה וללכנ הרקמ לכבש
 .ר.א עיגה היינש הבשחמב .םהל תועיגמה תולמעה בושיח ךרוצל
 לוכיו ,ךרע בר תויהל לוכי היה רתוימ הארנש חודה יכ ,הנקסמל
 בושיחל עייסמ היה וליא ,שדוח לכ ףוסב בר למע ול ךוסחל היה
 םע םכסהה יפ לע .םרכשמ קלחכ םידבועל תועיגמה הריכמה תולמע
 הריכמ תולמעל םיאכז םה ,יסיטבה םרכשל ףסונב ,םידבועה
 :ןמקלדכ
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 ןוידפהמ % םיבשחמ תריכמ רובע .א

 ןוידפהמ % יפקיה דויצ תריכמ רובע .ב

 ,םינוטילקת תריכמ רובע .ג

 ןוידפהמ 6% םיבשחמל םירמוחו ףיצר ריינ

 םיבשחמל תונכות תריכמ רובע .ד
 ןוידפהמ % םיישיא

 תוריכמה ימוכיס תא לצפמה ,"דבוע יפל תוריכמ םוכיס" ,ךכיפל

 ךרוצל םידבועה םע עבקנש יפכ ,תוריכמה גוס יפ לע דבוע לכ לש
 טילחה .ר.א .היעבה תא רותפל לוכ* היה ,הריכמה תולמע יבושיח
 ףסונ טלפה תמישרל .ךכל םאתהב עדימה תכרעמ ןויפא תא תונשל
 לומגת ךרוצל ישדוח תוריכמ םוכיס" - יללכ ישדוח חוד ,שדח טלפ
 \בוקבש טירפה תמושרל ףיסוהל ךרוצ היה ותקפה ךרוצל ."םידבועה
 ."םידבועה לומגתל רצומ תצובק גוס" ,שדח םינותנ הדש "ןוריחמ"

 התאוושהו ,תושירדה תרדגהב שדחמ ןויעל הינפהה םצע ,םוכיסל

 .תכרעמה תא רכינ ןפואב רפישש ןויערל ואיבה ןויפאל

 תחא לולכל ,אופיא ,תולוכ* םיאצמימה רואל לבקל שמתשמה לעש תוטלחהה
 :תואבה תויורשפאהמ רתוי וא

 ירגאמב םי*ונישו םיטלק לוטיב ללוכ ,םירתוימ עדימ יתוריש לוטיב
 .םינותנה

 תרדגה ןיב המאתה רצוויתש ךכ ,תושירדה תרדגהב םייוניש תסנכה

 תושירדה תרדגהמ תויטסה רשאכ ולוח: הלא םייוניש .ןויפאל תושירדה

 .תושירדה תרדגהב תויועט תופשוח ןויפאב ולגתהש

 הלא | םייוניש .ןויפאב ןהו תושירדה תרדגהב ןה | םייוניש תסנכה
 לש רופישל תושדח תויורשפא תולגתמ הקידבה ךלהמב רשאכ ועצובי
 .(הנטק תילוש העקשהב ללכ ךרדב תאזו) תננכותמה עדימה תכרעמ

 דיחו שמתשמל הלעפהה תמאתה 2

 :אמגודב ליחתנ הז אשונב ןוידה תא

 תפוקתמ דוע םיישיא םיבשחמו םיבשחמ לש עבשומ בבוח ,*ול רמ

 רובע תישיא עדימ תכרעמ ומצע תוחוכב חתפל טילחה ,יאבצה ותוריש

 תא לביקש עגרמ .הפיח ירברפב ןטק תועיסנ דרשמ ,ולש קסעה תיב

 הוור ,תמאה ןעמלו ,יונפ עגר לכ ןונכתה תדובעב עיקשה הטלחהה

 לכמו תכרעמב בלישש תונויערה ןווגיממ ,ןונכתה תדובע םצעמ האנה
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 הכשמנ תושירדה תרדגה .ןונכתה תא ורישעהש םיברה םילולכשהמ דחא
 .םישדוח העבראכ שרד עדימה תכרעמ ןויפא וליאו תועובש השישכ

 :םיאבה עדימה יתוריש ויה הננכותש תכרעמה בל

 אצומ ןיב תוירשפא תוסיט לע תותליאשל תובושת לש תבשחוממ הקפה -
 .האיציל םיירשפאה םיכיראתה םינותנ רשאכ ,דעיל

 ןולמ יתבב םירדח עציה לע תותליאשל תובושת לש תבשחוממ הקפה -
 .ןוסכאה יכיראתו ריעה יפ לע ב"הראבו הפוריאב

 הפוריאב תועצומה לויט תוליבח עציה לע עדימ לש תבשחוממ הקפה -
 הלחתה ידעומו לויטה ךשמ ,לויטה רוזיא/ףרא יפ לע הקירמאבו
 .םיירשפא

 ןתמ ךרוצלש ,דרשמה ידבוע תשולש תא תרשל הרומא התיה תכרעמה
 קוויש ינולעו םינמז תוחול ,םיגולטקב הכ דע  ועייתסה תובושתה
 דעוימ היה תעצומה תכרעמב שומישה .םינוש תוריית ימרוגמ ולבקתנש
 תורישה ביט תא רכינ ןפואב רפשל ףאו ,םידבועל בר  ןמז ךוסחל
 .תוחוקלל

 עדימה תכרעמ ןונכת ךלהמב יול רמ תא וקיסעה תובר תויעבו תולאש
 הניפואש תכרעמה םאה - תחא הלאשל טרפ ,ולש קסעה תיב רובע
 םילמב ?ולש תועיסנה תונכוס לועפת ךלהמב וידי לע הלעפהל המיאתמ
 ליעפהל ידכ תפטושה הדובעה ךלהמב ןמז קיפסמ אצמי* םאה ,תורחא
 ?ןייפאש תכרעמה תא התואנ הרוצב

 .יול רמ תא דירטהל םישק תוקפס ולחה הלאשה התלעש עגרמ

 תונולמה ,תוסיטה לע םישורדה טלקה ינותנ תא ןיזהל חילצ* םאה -
 ?לויטה תוליבחו

 ,תוסיטה ינותנב ךומנ תואיגש רועיש לע רומשל החילצ* םאה -
 ןץיממא תוריש ןתמל הבורע וניה רשא ,לויטה תוליבחו תונולמה
 ?ו:תוחוקלל

 התלעה דרשמב םלש ףדמ הסמעש םינולעהו םיגולטקה תרושב הלק הצצה
 לש הבעה קיתב לועלע .יופצה טלקה סמוע לע םידבכ םירוהרה
 לש ודיתע לע דבכ לצ ליטה הנשה תליחת זאמ דרשמל ומרזש םינוכדעה
 תוסיטה לש םינמזה תוחולל רופס ןיא םינוכדע קיתב ויה .טקיורפה
 לויטה תוינכות עציהלו םהיריחמו ןולמה ירדח עציהל ,ןהיריחמו
 .ןהיריחמו

 היהת אל יכ ,ךירעהל ידכב םיקיודמ סמוע יבישחתל קקזנ אל יול רמ
 ,הזכש ףקיהב טלק ינותנ ןיזהל ,תורשפא םידבועה תווצ ידיבו וידיב
 הז בצמב .תוחוקלה תא לילכ וחנזסו םנמז לכ תא ךכב ועיקשי םא םג
 םינותנב תואי'גשה ירועיש תייעבל סחייתהל ךרוצ ללכ היה אל
 תא שוטנל וילע יכ ,התיה יול רמ לש תענמנ יתלבה הנקסמה .וטלקייש
 .טלקה תנזה תושירדב דומעל וחוכב ללכ היהי אלו תויה ,טקיורפה



 םימדקומה ןונכתה יבלשב רבכ הלגתנ המאתהה יאש התיה הדיחיה ותמחנ

 יכ רמא וירבחל .ודרשמל הנכותו הרמוח תשיכרל םיפסכ עיקשהש םרטו

 .אשונב קסעש עגר לכמ הנהנ ,ומולח תא שממל וחוכב היה* אלש תורמל

 בושחימל ךרד אצמיהל תבייח רחא ןונכת יפ לעש ןימאה וביל רתסב

 .ולש תועיסנה דרשמ

 תסחייתמ "?דיחי שמתשמ ידי לע הלעפהל םיאתמ תכרעמה ףקיה םאה" הלאשה
 ןכת** ,תורחא םילמב .תכרעמה לש ףטושה לועפתה 1להמב *ופצה סמועל
 תכרעמ חותיפ תא חלצומ םויס ידיל ,ומצע תוחוכב ,איבהל לכוי שמתשמהו

 ,ףטוש ןפואב התוא ליעפהל וחוכב היה: אל ךא ,םסיש תישיאה עדימה

 :הקידבל םיירקיעה םיאשונה .הב שומישהמ תונהלו

 .טלקה תנזה לש יללכה סמועה -

 הדלקה תועש רפסמב דודמל רשפא טלקה תנזה לש יללכה סמועה תא

 בל תמושת תתל שי ןאכ .טלק ינותנ תנזהל עובשה ךשמב תושרדנה

 תוישיא עדימ תוכרעמב תואלבט יצבוק ןוכדע ךרוצל טלקל תדחוימ

 תועיסנה דרשמב תושרדנה ולא  ומכ ,תולודג תואלבט | תובייחמה

 .אמגודבש

 .טלפ תקפהו טלק תנזה לש איש יסמוע -

 שי רשאכ םירצונה ,סמוע יאישל תעדה תא תתל שי עצוממה סמועל טרפ
 ךות םיבר םיטלפ לש הקפה וא/ו םיבר םינות) לש הטילק עצבל ךרוצ
 ,תוחוקל לש עפומ י"ע ,לשמל ,רצונ הזכ איש סמוע .בוצקו רצק ןמז
 תורקל לוכ* רבדה ,לשמל ,תונתמ רכמימל תונחב .תוינופלט תוינפ וא

 .ישיש ימיבו גח יברעב

 .טלפה תקפה לש יללכה סמועה -

 שמתשמה תא קיסעהל לולע ,םיסיפדתה תקפה דחוימבו ,טלפ תקפה סמוע
 תיבב תרחא הדובעל ןמז ול ריתוהל אלו ,עובשה ךלהמב ידמ תובר תועש
 ,םיימו*) םי*תפוקת םיחווידו תומישר ,םיכמסמ תקפה סמוע .ולש קסעה
 שמתשמה תא קיסעהל לולע (םייתנשו םיישדוח תלת ,םיישדוח ,םייעובש
 .קיפהש םיסיפדתב ןייעל ןמז ול ראשי: אלש דע ,בר הכ ןמז

 .טלפ תקפה לש איש יסמוע -

 ,טלפ תקפה לש איש יסמוע ,תיקסע-תישיא עדימ תכרעמב רבודמ רשאכ

 תוגוצת תועצמאב תותליאשל תובושת טלפ וא ,םיסיפדתב טלפ הז םא ןיב

 םימיב ,שדוח לכל םינושארה םימיב רצוויהל םילולע ,בשחמה גצמב

 סמוע .קסעה תיב תא םיקיסעמה םיעוריא תארקל וא שדוחה לש םינורחאה

 לולע ,דיחיה שמתשמה לע לטומ סמועהשכ דחוימבו ,הלא םימיב רתי

 הלאכ איש יסמוע .םימ* םתואב קסעה לש לועפתה לע דואמ דיבכהל

 .תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמב םג עיפוהל ,ןבומכ ,םילולע
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 \ורחל םילולע טלפבו טלקב לופיטל ידמ םיהובג םיעצוממ הדובע יסמוע
 שורדה ןמזה שמתשמל ןיא יכ ,תישיאה עדימה תכרעמ לע "תוומ ןיד רזג"
 .תננכותמה תכרעמה לועפתל םיבאשמה אל ףאו

 יקרפו םירקמ הלא ,טלפ וא/ו טלק תנזהב איש ימיב רתי סמוע לש םיבצמ
 םינמזה חולב דומעל לכו* אל שמתשמהש ךכל איבי רתיה סמוע םהבש וןמז
 תושירד לעופב אלמת אל תכרעמה ,תורחא םילמבו .עדימה יתוריש ןתמל
 םילולע טלק לש איש יסמוע :תושירדה תרדגהב ועבקנש תוירקיעו תויתוהמ
 יסמוע .םינותנה ירגאמב םינותנה תוינכדעל תושירדב הדימע יאל איבהל
 לופיטה תמלשה ידעומל תושירדב הדימע יאל איבהל םילולע טלפ תקפהב איש
 רתי סמוע לש תויעב רותפל רשפא םיבר םירקמב .הזב אצויכו טלפה תקפהב
 ומרגיש קסעה לועפתב םייוניש וא/ו עדימה תכרעמב םייוניש ידי לע
 .םידוביעל שוקיבה עפומב םייונישל

 תכרעמל םיאתמה תוליעפה ףקיה תא עובקל ידכ ןדמואב יד םיבר םירקמב
 ןיא רשאכ ,םירחא םירקמב .ולש ןוילעה לובגה תא - רקיעבו ,תישיא עדימ
 תונויסנ תכירעל ךרוצ ררועתהל יושע ,םיבוט םינדמוא לבקל תורשפא
 .םיבישחתו

 תויורשפאה תחא תויהל תולוכי םיאצמימה רואל לבקל שמתשמה לעש תוטלחהה
 :תואבה

 םייוניש עוציב ךות ,עדימה תכרעמ לש םיירקיעה םיקלחה לע הרימש -
 .טלפהו טלקה לש אישה יסמועו םיעצוממה םיסמועה לש התחפהל ומרגיש
 םילנשמ וא םיילוש עדימ יתוריש לוטיב יד: לע תאז גישהל רשפא
 :תוריש תקפסא ךרוצל ,תובר םימעפ .םהב םירושקה םיטלקה לוטיבו
 תולודג טלק תויומכב לפטל ךרוצ שי הלאכ םיינשמו םיילוש עדימ
 יד. לע הנעה סמוע םוצמצל תפסונ ךרד .םילודג םיסמוע תורצויה
 תועש רחא עוציבל םתרבעה וא ,תוכורא תוספדה םיללוכה םיטלפ םוצמצ
 , .תוחוקל םע תיקסעה תוליעפה

 תא יתועמשמ ןפואב תיחפהל תורשפא ןיא רשאכ ,תכרעמה חותיפ תקספה -
 וליפא טלפהו טלקה ףקיה לש התחפהש ךכל הנווכה .טלפהו טלקה יסמוע
 .תכרעמה לש םיירקיעה עדימה יתוריש תקפסאב עגפת טעמב

 תישא עדימ תכרעטכ םושיל המאתה 3

 :תישיא עדימ תכרעמ תרדגהב ןייענו בושנ וז תינורקע הקידב ךרוצל

 ,המצע תושרב תדמועה תבשחוממ עדימ תכרעמ איה תישיא עדימ תכרעמ"
 הנותנו דבלב דחא שמתשמ תרשל תדעוימ ,ישיא בשחמ תועצמאב תלעפומ
 אוה עדימה תוכרעמ ללכמ תוישיא עדימ תוכרעמ דחיימה ...ותטילשל
 .(1 קרפ) "דחא שמתשמ תרשל תודעוימה תויאמצע עדימ תוכרעמ ןתויה

 תומיאתמ ןניא ,תויאמצע ןניאש תוכרעמש םידמול ונא וז הרדגה יפ לע
 עדימה תכרעמ תואמצעל רתויב קהבומה ןחבמה .תישיא עדימ תכרעמכ םושייל
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 הז םוחתב תואמצעל ירשפא דדמ .םינותנה ירגאמ םוחתב התואמצע ןחבמ אוה

 .תורחא עדימ תוכרעממ םיצבקו תואלבט ינוכדע תלבק תורידת אוה

 .רודיב יעפומל םיסיטרכ ידרשמ תשר לש עדימ תכרעמ ןחבנ אמגוד םשל

 :דכב .ריעה יבחרב הנשמ ידרשמ המכו ישאר דרשמ הליעפמ תשרה

 םיסיטרכה יאלמ תא תשרה תלהנמ םיסיטרכה ברימ תריכמ תא חיטבהל

 םידרשמה הריכמ לכ ינפל ,להונה יפ לע .ישארה דרשמב יזכרמ ןפואב

 תריכמ רושיא ךרוצל ישארה דרשמה לא תינופלט םירשקתמ םיינשמה

 .םיסיטרכה יאלממ ורכמנש םיסיטרכה תעירגו םיסיטרכ

 המיאתמ הניא ינשמ דרשמל עדימ תכרעמ הז הרקמב יכ עובקל רשפא
 לש האלמה תולתה בקע תאז .תישיא עדימ תכרעמכ םושייל תינורקע
 דרשמב ןסחואמה "םיסיטרכה יאלמ" םינותנה רגאמב נשמה דרשמה

 .לשארה

 לעפמ לש םיטישכת תויננח תשרל תכי*תשמה תונחב ןודנ תפסונ אמגודכ

 .לודג

 .םיעובק םיריחמב ותרצות תא רוכמל תשרה תויונח תא בייחמ לעפמה

 .תשרה תויונח לכב הפוקת התואב םייקמ לעפמה הריכמה יעצבמ תא

 תוריכמה יעצבמ ללכ ךרדב) שדוחל תחא ןכדעתמ םיטישכתה ןוריחמ

 תשכור תונח לכ .(ומויסל דעו שדוחה תליחתמ ,םימ* שדוח םיכשמנ

 .תונחה תריחב יפ לע לעפמה ירצוממ יאלמ

 תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ ליעפהל תניינועמ תשרה תויונחמ תחא

 ,הז הרקמב ,ינורקע ןפואב יכ עובקל רשפא .תונחב תוריכמה לוהינל

 לע .תונחה לש עדימה תכרעמ דיקפת תא אלמל תישיא עדימ תכרעמ לכות

 הבר הדימ תרמוש תינשמ תונח לש עדימה תכרעמ ,השעמה רופיס י5

 ירגאמ םע ההובג תורידתב רשקב ךרוצ ןיאש ןויכמ ,תואמצע לש דואמ

 ללכ ךרדב אוה םיריחמה %בוקב שרדנה ןוכדעה .תשרה זכרמבש םינותנה

 הריכמ יעצבמו םיריחמ ינוכדע תועדוה יפ לע עצבתמ אוה .ישדוח

 .תשרה זכרממ םירבעומה

 .קוויש תותשר יתש לש עדימ תכרעמ לש םיעטק וגצוה ונינפלש תואמגודב

 ךרדב ינושה ,קוויש תשרל ךיישה ףינסב תוקסוע תוכרעמה יתשש ףא לע

 ונתוא איבמ יזכרמ םינותנ רגאמל תוקקדזהה תניחבמ תכרעמה לועפת

 .םירקמהמ דחא לכב הנוש הכרעהל

 יתלב ואצמנש ןונכת יקלח לע תורזחב הוולמה ,ןונכתה תקידב ךילהת

 םי"ונשה | .יסדנהה | ןונכתה יכילהת |ללכל | ינייפוא | וניה | ,םימיאתמ

 ,דחמ תוטמשהו שונא תויועט ןקתל ךרוצ םיאטבמ םישורדה םינוקיתהו

 תע התואב הביבסב םילחה םייונישל םאתהב ןונכתב םינוכדע עצבל ךרוצו

 .ךדיאמ ןונכתה השענ הב
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 :רחא דעומב הלגתמ תועטה רשאכ ןמקלדכ הדובע ימ* תעקשה שורדי ןויפאה בלשב תילגתמ תועטה רשאכ דחא הדובע םו* תעקשה שרודה ןונכת תועט ןוקית יכ ,הארה תירבה תוצראב תויזכרמ עדימ תוכרעמ חותיפ יכילהת לע רקס .ורתואש וןונכת תואיגש ןוקית תולע תניחבמ - ינושארה ןויפאה םויס םע - תכרעמה חותיפ לש םדקומ בלשב תועצובמה ןונכתה לש תוקימעמהו תופיקמה תוקידבל הבר תובישח שי ,ןכ לע רת*

 ,יללכה ןונכתה בלשב תילגתמ תועטה םא ,הדובע ימי 3 -

 ,טרופמה ןונכתה בלשב תילגתמ תועטה םא ,הדובע ימי 6 -

 ,תונכתה בלשב תילגתמ תועטה םא ,הדובע ימי 10 -

 ,:וסינ תוצרהב תילגתמ תועטה םא ,הדובע ימי 22 - 

 ,עדימה תכרעמל הלבקה ינחבמב תילגתמ תועטה םא ,הדובע ימי 60 -

 .ףטושה לועפתה ךלהמב תילגתמ תועטה םא ,הדובע ימי 160 -

 תוכרעמ חותיפ יבגל םג םיאצמימה םינוכנ ןורקיעב יכ הארנ ,תוישיא עדימ תוכרעמ חותיפ ןיבל תויזכרמ עדימ תוכרעמ חותיפ ןיבו ,לארש* ץבל תירבה תוצרא ןיב םינוקיתה תויולע ןיב םילדבה םימייק םא םג
 עוציב לש הלודגה תובישחה לע םיעיבצמ הלא לכ .לארשיב תוישיא עדימ
 .ומויסב ןהו ןויפאה ךלהמב ןה ןונכתה לש תוקידב

 תולע
 תיסחי

 רקס ןוכת 7 תמסת ' בולש | הרקב | םושי
 םםייחה רוחומב םיינורקע םיבלש

110 



 8 קרפ

 תופולח תרדגה - תומישי רקח

 תופולחה תא תוושהל ,עדימה תכרעמל תופולח דבעל איה תומישיה רקח תרטמ

 הפולחה תא רוחבלו ,תילועפתו תיגולונכט הניחבמו תילכלכ הניחבמ

 .תפדעומה

 תומישה רקח ךלהמ 3.

 תויוליעפה תא ללוכ תישיא עדימ תכרעמ לש תומישיה רקח בלש עוציב

 :תואבה

 ךרדו דויצה גוס ,דוביעה תטיש תניחבמ עדימה תכרעמל תופולח תרדגה -

 .הנכותה חותיפ

 ןדמוא בושיח ,תכרעמבש דויצה יגוס לכ רובע סמועה ינדמוא בושיח -

 תועקשהה ןדמואו םישורדה דויצה יגוס ןויפא ,שמתשמה לע סמועה

 .הפולח לכל דויצב

 וא הנכות תליבח תשיכר ידי לע הנכותה חותיפל תויורשפא תקידב -

 .תונכת

 .תונושה תופולחה לש תלעות/תולע חותינ -

 .ילועפתה רושימבו יגולונכטה רושימב תופולחה תאוושה -

 .תפדעומה הפולחה תריחבו תופולחה לש תללוכ תבלושמ האוושה -

 םניאש ךרד ירוציק ינפמ ריהזהל שי ,ןונכתה יבלש ראשב ומכ ,ןאכ םג

 הפולחב הריחב - ןוכיסה .ןהלש יקלח עוציב וא ,תויוליעפ לע גוליד אלא

 תועקשהו תויולע לש רחואמ יוליגו תניינעמ הפולח תצמחה ,המיאתמ תוחפ

 תכרעמ תמקה לש תויאדכה תא קפסב דימעהל לולע ןפקיהש תויופצ יתלב

 .תישיאה עדימה

 וויהש םינותנה לש בתכב רדוסמ דועית ומצעל ךורע* שמתשמהש יוארה ןמ

 ,סמועה יבגל ךרעש םיבושיחה ךלהמו השעש תוחנהה תא ,ויבושיחל סיסב

 ןיא םינפ םושב .הזב אצויכו ףטושה לועפתה תויולע ,תושורדה תועקשהה
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 ררועתישכ בר ךרע לעב היה* רדוסמו אלמ דועית .ומשל דועית םושמ ךכב
 העיתפמ העצה צוצתשכ ,עדימה תכרעמב םייוניש ךורעל (ןוצרה וא) ךרוצה
 .השדח הנכות תליבחל העצה עיפותשכ וא ,"עיפוה התע הז"ש שדח דויצל

 תופולח רותיאל םוירשפא םינויכ 2

 ,ויכרצל םימיאתמה םיטלפ שמתשמה רידגה עדימה תכרעמ לש ןויפאה ךלהמב
 תא שמתשמה עבק םיטלפה תמישרל םאתהב .תושירדה תרדגהב וטרופש יפכ
 ול הארנש ףא .םישורדה םינותנה ירגאמ תא םג - ךשמהבו םישורדה םיטלקה
 אל ,הנייפואש תכרעמה םושייל הדיחיו תחא ךרד קר שי יכ ,תובר םימעפ
 תופולח םירקמה בורב הלגמ םושייה תויורשפא לש הקימעמ הניחב .בצמה הז
 הפולחל האוושהב יתועמשמ רופיש הווהמ ןהמ תחא תוחפל רשא ,תודחא
 תניחבל הבשחמ עיקשהל ,ןכ לע ,יאדכ ."תיביטקניטסניא"ה ,הנושארה
 .ולא תופולח רותיאלו אשונה

 דחא רתאב הלעפהל תדעוימ תישיאה עדימה תכרעמש ןויכמ ,םירבדה עבטמ
 ' רותיאל םיירשפאה םינוויכה רפסמ ,דחא שמתשמ יד: לע ,ללכ ךרדבו
 תויזכרמ עדימ תוכרעמב אוצמל רשפאש הזמ הברהב םצמוצמ תופולח תרדגהלו
 המכ תויהל תויושע הנייפואש תכרעמה שומימלש אצמנ ,תאז תורמל .תולודג
 :םיאבה םימוחתב תורחאהמ הנוש היהת ןהמ תחא לכ רשא ,תויפוליח םיכרד
 .הנכותה חותיפ ךרדב וא/ו דויצה גוסב וא/ו דוביעה תטישב

 דוביעה תטיש םוחתב תופולח 4

 :ולאל רקיעב סחייתנ דוביעה תטיש םוחתב תופולח שופיחב

 .טלקה תטיש םוחתב תופולח -

 .טלפה תקפה תטיש םוחתב תופולח -

 טלקה תטיש םוחתב תופולח

 טלקה תנזהל שמתשמה לע לטויש סמועה לע תערכמ העפשה היהת טלקה תטישל
 די: בתכב אלוממ טפוטמ הטילק ,אמגודל ךכ .הנזהה תעב תואיגשה זוחא לעו
 לש רכ*נ זוחא תררוג וז הטיש ,ןכ ומכ .דואמ הבר הדובע תעקשהב הכורכ
 טלקל ,תאז תמועל .דיה בתכ תאירקב םישובישמ האצותכ ,טלק תואיגש
 - תויוצרה תונוכתה לכ (ןוטילקת יבג לע לבקתמה טלק ,לשמל) בשחוממ
 .ספאל ףאוש טלקה תואיגש זוחאו תילמינימ איה ותנזהב הדובעה תעקשה
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 :תוישיא עדימ תוכרעמב םינותנ טלקל תוירקיעה תוירשפאה תוטישה

 .די בתכב םימושירמ טלק

 .חוקלה רסמש די בתכב המישרמ הרוחס תנמזה לש טלק :אמגודל

 .שארמ םיספדומ םיספטמ טלק

 וא טלקה ינותנ לכ תא ספוט יבג לע שארמ םיסיפדמ תאז הטיש יפ לע

 ךכיפלו די בתכמ רתוי אירק ,ספדומ רמוחמ השענה םינותנה טלק .םבור

 .תואיגש תוחפ הברה וב הנייהתו ,ד* בתכב רתו* ריהמ היהי

 .ראודב םירפס תנמזהל שארמ ספדומ ספוטמ טלק :אמגודל

 הריכמב םג ,תונחב הרישי הריכמל ףסונב ,קסוע םירפסל רחסמ תיב

 תמישר יפל הנמזה יספט רחסמה תיב חלוש הפוקתל תחא .ראודה תועצמאב

 לכ רובע תטרפמ רשא ,רכמ יבר תמישר ללוכ ספוטה .וידיבש הצופת

 ינותנ תא אלממ ןימזמה .רפסה ריחמו רפסה דוק ,רפסה םש :רפס

 לכ .ותנמזה לש ללוכה ריחמה תא בשחמו דבלב שוכרל ונוצרבש תויומכה

 ,חוקלה דוקו ותבותכ ,חוקלה םש ללוכ ,טלקה לש םינותנה תודש ראש

 הבורב הז הרקמב השעית טלקה תדלקה .ספוטה יבג לע שארמ םיספדומ

 .(םינמזומה םירפסה ידוקו חוקלה דוק) שארמ םיספדומה םינותנ ךותמ

 .ףרוצמה קישה םוכסו תונמזומה תולומכה קר םה די בתכבש םינותנה

 .(ד* בתכב בותכ ספוט אלל) םינותנ לש הרישי הדלקה ידי לע טלק

 ןיכמ וניא רחוסה רשאכ ,רחסמ תיב תפוקב השיכר ינותנ תנזה ,לשמל

 .וינפל םיחנומה םיטירפה ינותנ תא תורישי דילקמ אלא ,הטויט לכ

 .תבשחוממ האירקל ןתינה סיפדתמ טלק

 תרזעב ארקנו ,דוקרב תטישב רצומה יבג לע ספדומה טירפ דוק ,לשמל

 .ישיאה בשחמל רושקה "רוא טע"

 .בשחוממ טלק

 ראודב וא ,תרושקתב ,ןוטילקת יבג לע תבשחוממ הרוצב לבקתמ טלקה

 .הדלקה אלל בשחמב טלקנו ,ינורטקלא

 הריבעמ תויונח תשר תלהנה .קוויש תשרב ריחמ ינוכדע טלק :אמגודל

 תורישי ןזומ ןוטילקתה .ןוטילקת יבג לע םיריחמ ןוכדע ינותנ תא

 תשרל תכייתשמה תונח תתרשמה תיקסע-תישיא עדימ תכרעמל (הדלקה אלל)

 .תויונח
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 :תואבה תונוכתה יפל תונושה טלקה תוטיש ןיב האוושה תגצומ 8.1 הלבטב

 .םינותנה תנזה תדובע -

 .טלקה תואיגש זוחא -

 .(תספדמו בשחמל טרפ) תשרדנה תודייטצהה -

 םינותנ טלק תוטיש תאוושה :8.1 הלבט

 ללגב תיטיא הנזה םימושירמ טלק

 .די בתכ אורקל ךרוצה די בתכב

 תנעפל השק םיתעל

 .בותכה תא

 תשרדגה תודייטצהה טלק תואיגש %?וחא

 לכ תשרדנ אל| יולת .דואמ הובג
 .תדחוימ תודייטצה|בתכו ספוטה תוכיאב
 .דיה

 וזמ רתוי הריהמ הנזה
 ד* בתכ תאירק לש
 ובור וא טלקה ספוטש
 טעמכ ןיא .ספדומ
 בתכ חונעפ לש םיישק
 .די

 ספדומ ספוטמ טלק

 שארמ
 לכ תשרדנ אל

 .תדחוימ תודייטצה

 ךומנ תואיגש זוחא

 טלקה תודש יכ

 .שארמ םיספדומ

 לכ תשרדנ אל
 .תדחוימ תודייטצה

 הדלקה :"ע טלק
 םינותנה לש הריטי

 ךא תיסחי תיטיא הנזה

 תא םושרל ךרוצה ךסחנ

 .ספוטב טלקה ינותנ

 ןטק תואיגש זוחא

 תלעפומ רשאכ תיסחי

 *תבשחוממ טלק תרקב

 טלקה תנזה ידכ ךות

 ןתינה סיפדתמ טלק
 תבשחוממ האירקל

 .הריהמ םינותנ תנזה
 :תינייפוא אמגוד
 םינותנ לש הנזה
 תועצמאב וא ,דוקרבב
 .רוא טע

 תודייטצה תשרדנ

 הספדה הקיפמה תספדמב

 האירקל תנתינה

 דייטצהל שי .תבשחוממ

 האי:רקל *עצמאב םג

 .תבשחוממ

 ,'ספא תואיגש זוחא

 תונימאל םיאתמה

 .תבשחוממה האירקה

 הריהמ םינותנה תנזה בשחוממ טלק

 תשרוד הניאו ,דואמ

 .הדלקהב הדובע תעקשה

 בשחוממה טלקה רשאכ| .יספא תואיגש זוחא

 אל ןוטילקתב רבעומ

 תודייטצה לכ תשרדנ

 הרבעהה רשאכ .תדחוימ

 ראוד וא תרושקתב

 םדומ שורד ,ינורטקלא

 וקב שומישל תורשפאו

 .ןופלט
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 םינותנב תורחאו תויגול תואיגש תרתאמ תבשחוממ טלק תרקב *

 האיגשה לע תידיימ הארתה תתל םיבר םירקמב תרשפאמו םידלקומה

 .ולגתהש תואיגשה תא דיימ ןקתל לוכי דילקמה .הדלקה ידכ ךות

 זוחא לש תרכינ הנטקה תגשומ תבשחוממ טלק תרקבב שומיש ידי לע

 .עדימה תכרעמב וטלקנש םינותנב תואיגשה

 טלק תלבקל רתוי תוינכסח תוטיש ףידעהל שי רתוי הלודג טלקה תומכש לככ

 .רתו* ךומנ טלק תואיגש זוחא תולעבו

 .ןונכתה עוריאב הבחרהב תוגצומ טלק תוטישל תופולח

 לע לטומה טלקה תנזה לש סמועה לע הבר העפשה שי טלקה תטיש תעיבקל

 םיאיש דחוימבו ,םינושה םיטלקה תוומכ לש ןוכנ ןדמוא .שמתשמה

 ךלהמ לכב .טלקה תטיש לש ןוכנ ןונכתל חתפמה אוה ,טלקה תויומכב

 ןונכתה תא םיאתהלו ,דיחיה שמתשמה תולבגמ תא ןובשחב איבהל שי ןונכתה

 .ותלוכיל

 טלפה תקפה תטיש םוחתב תופולח

 ,שמתשמה לע לטויש הדובעה סמוע לע תערכמ העפשה היהת טלפה תקפה תטישל

 ביט לע הבר העפשה םג היהת טלפה תקפה תטישל .סמוע איש ינמזב דחוימבו

 עדימ תכרעמב רבודמ רשאכ ,ויתוחוקללו שמתשמל תכרעמה תקפסמש תורישה

 .תיקסע-תישיא

 :תוישיא עדימ תוכרעמב טלפה תקפהל תוירק*עה תוירשפאה תוטישה

 .(סמ 11ם6) ןווקמ דוביע -

 םידוביעב טלפה .עוריא לכל ידיימ דוביע םיעצבמ וז דוביע תטישב

 .סיפדתב וא גצמב ,ללכ ךרדב ,לבקתמ םינווקמ

 :גולטקה רפסמה תא םישיקמ .רצומ ריחמ רותיא :ןווקמ דוביעל אמגוד

 אמגודב .וריחמו רצומה םש תא גצמב תידיימ גיצמ בשחמהו ,רצומה לש

 .גצמב איה טלפה תלבק וז

 .םיטירפה ,חוקלה ינותנ) תא םישיקמ .תינובשח תקפה :תפסונ אמגוד

 ידיימ ןפואב הסיפדמ בשחמה תספדמו ,טירפ לכמ שכרש תויומכהו שכרש

 .סיפדתב איה טלפה תלבק תאז אמגודב .תינובשחה תא

 .(23860ב) הווצאב דוביע -

 לכ רובע הפוקתל תחא םידוביעה תא םיעצבמ ,וז דוביע תטיש יפ לע
 רובע וא ,<בוקבש תומושרה לכ רובע ,הפוקתה ךלהמב ורקש םיעוריאה
 .סיפדתב םירקמה בורב םילבקמ הווצא ידוביעב טלפה תא .ןהמ קלח
 ,ללכ ךרדב אוהש ,יטנגמ ךוות יבג לע טלפה לבקתמ םימיוסמ םירקמב
 .יטנגמ ןוטילקת
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 לכ רובע םויל תחא תזכורמ תוינובשח תקפה :הווצאב דוביעל אמגוד
 תוחוקלל וחלשיי תוינובשחה) םו* ותואב תוחוקלל וחלשנש םיחולשמה
 .סיפדתב איה טלפה תלבק תאז אמגודב .(ראודה תועצמאב

 יפל קפומ הז טלפ סיפדת .םיבייח תוחוקל תמישר תקפה :תפסונ אמגוד
 תא ומליש אלש תוחוקלה לכ לש םהיתומושר לש דוביע ללוכו השירד
 .דעומב םבוח

 .ריחמת תקלחמל ותרבעה ךרוצל ישדוח הקזחא חוד תקפה :תישילש אמגוד
 בקעמלו לוהינל תישיא עדימ תכרעמ ליעפמ הקלחמה לש הקזחאה שיא
 שדוחל תחא ריבעהל וילע תוארוהה יפ לע .ותוירחאבש הקזחאה תודובע
 תלבקל הפידעה הרוצה הז הרקמב .לעפמה לש ריחמתה תקלחמל הקזחא חוד
 םינותנה תדלקה תדובע ךסחיתש ידכ ,ןוטילקת יבג לע היהת טלפה
 .רלחמתה תקלחמב

 תאז תמועל .דוביעה תטישל תופולח השעמל ןיא םיטלפ לש םיבר םיגוסב
 .הקפהה תוטיש יתשב םתוא אלמל רשפאש םיטלפ םימייק

 .חוקלה בוח תרתי לע עדימ :אמגודל

 :הז ינויח טלפ לש הקפהה תטיש יבגל תופולח יתש ולעה רחסמ תיבב

 .תנווקמ - הקפהה תטיש ;התליאש - טלפה גוס :'א הפולח
 גצויו בוחה תרתי טלפ קפו:* חוקלה רפסמ תדלקה םע
 .גצמב

 .הווצא - הקפהה תטיש ;יללכ יתפוקת חוד - טלפה גוס :'ב הפולח
 ןייעמ ךרוצה תעב .םיבייח תוחוקל חוד קפו* עובשל תחא
 .ול שורדה עדימה תא אצומו חודב שמתשמה

 רבחמ לש וטע ירפמ תינוריעה הירפסב םירפס לע עדימ :תפסונ אמגוד
 .ןותנ

 .תנווקמ - הקפהה תטיש ;התליאש - טלפה גוס :'א הפולח
 םש תדלקה ידי לע גצמב ול שורדה טלפה תא קיפי ארוקה
 .רבחמה

 .הווצא - הקפהה תטיש ,יללכ יתפוקת חוד - טלפה גוס :'ב הפולח
 יפל םירפסה גולטק סיפדת הירפסה קיפת שדוחל תחא
 ותוא ןיינעמה עדימה תא אוצמל לכו* ארוקה .םירבחמה
 .גולטקב ןויע ידי לע

 לכב שמתשהל רשפא רשאכ ,טלפה תקפהל הטישה תריחבב םיירקיעה םילוקישה
 :תוטישהמ תחא
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 .עדימה תוינכדע יבגל תושירדה

 .ןווקמ דוביעל תופידע היהת ההובג תוינכדע לעב עדימ שורד רשאכ

 טלפב תוליעיב שמתשהל רשפא ,תוהובג ןניא תוינכדעה תושירד רשאכ

 .הווצאב דוביעב הפוקתל תחא קפומה

 .הקפהה עוציבב תוחונה

 ךרפמ שופיח לש ךרוצ ונתאמ ךסוח אוה רשאכ רתוי חונ ןווקמ דוביע

 שורדה טלפה תא תידיימ ונדיב ןתונ אוה רשאכ וא ,םיכורא םיסיפדתב

 דוביע ,תאז תמועל .הווצאב טלפה תקפה דעומל דע טלפל ןיתמהל םוקמב

 עוציבל העירפמ טלפה לש תנווקמ הקפה רשאכ רתוי חונ היהי הווצאב

 עדימה רותיאש ךכ ,םצמוצמ אוה טלפה ףקיה רשאכו ,םירחא םידוביע

 .טושפו ריהמ וניה סיפדתב

 .םידוביעה עוציב תולע

 םידוביע עוציבמ רתו* הכומנ הווצאב םידוביע עוציב תולע ,ללכ ךרדב

 וז הטיש ישדוח וא יעובש ,ימו* םוכיסבש ךכמ עבונ רבדה .םינווקמ

 .ןמז תוחפ שמתשמה תא הקיסעמ טלפה תקפהל

 .אוליאכ העבקנ םא - טלפה תריסמ תרוצ

 טלפה גוס תא םיעבוק רשאכ ,השעמל יכ ,םיאור ליעל וגצוהש תואמגודב

 :אבה רשקה םייקתמ ךכ .ותקפה תטיש תא םג ךכב םיעבוק

 טלפה תקפה תטיש טלפה גוס

 ןווקמ עוריא ךמסמ

 ןווקמ התליאש

 הווצא יללכ יתפוקת חוד

 הווצא תפוקת םיגירח חוד

 הווצא השירד יפל יללכ חוד

 הווצא השירד יפל םיגירח חוד

 הווצא בשחוממ טלפ

 ,טלפה גוס לש תופולח םג ,אופיא וללכי טלפה תקפה תטיש םוחתב תופולחה
 םינותנה .הקפהה ידעומ לשו הקפהה תורידת לש טלפה לש הריטמה תרוצ לש
 הפולחכ ושמשי עדימה תכרעמ ןויפא ךלהמב טלפה תמישר תנכה תעב ועבקנש
 וססבתי תופסונ תופולח ,םירקמה בורב .טלפה תקפה תטיש םוחתב הנושאר
 :םיאבה םייונישה לע

 תורידת ,הריסמה תרוצב םיבייחתמ םייוניש ללוכ) טלפה גוס יוניש

 .(הקפהה ידעומו הקפהה

 גצמב טלפה תריסממ םייוניש) תותליאש לש טלפה תריסמ תרוצ יוניש

 .(ךפיהלו סיפדתב ותריסמל
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 תוחודו םייללכ םייתפוקת תוחוד תקפהב טלפה תקפה תורידתב יוניש -

 לש םייונישב םיכורכ תורידתה י*וניש הלא םירקמב .םייתפוקת םיגירח

 .הקפהה עוציבל הדובעה סמועב םייונישו הקפהה תויולע

 לקהל תובר םימעפ םידעוימ הלא םייונש .טלפה תקפה ידעומב יוניש -

 .שמתשמה לע םילטומה איש יסמוע לע

 עדימה תכרעמב רשאכ רשפאתמ םיטלפ לוטיב .םיטלפהמ קלח לוטיב -

 .עדימ ותוא םיקפסמה התליאש םגו *תפוקת םיגירח חוד ,לשמל םיעצומ

 םיטלפה לכב וזמ וז תונוש העיהת טלפה תקפה תטיש םוחתב תופולחה

 תקפה תטיש םוחתב תופולח תרדגה ךלהמב ,רומאכ .םקלחב וא םיננכותמה

 ותקפה תורידת ,ותריסמ תרוצ ,טלפה גוס ןהיפלש תופולח ורדגו* טלפה

 .ןויפאה בלשב ועבקנש הלאמ סינוש תויהל םילוכ* ותקפה ידעומו

 ןונכתה עוריאב תללכנ טלפה תקפה תוטישל תופולח תרדגהל תבחרנ אמגוד

 .רפסה ףוסבש

 טלפה תקפה לש ללוכה סמועה לע הבר העפשה שי טלפה תקפה תטיש תעיבקל
 סמוע לש הקידבה .םיטלפל שוקיבב איש ינמזב דחוימבו ,שמתשמה לע לטומה
 ןוכנ ןונכתל חתפמה םה לבקתמה עדימה תוריש תוהמל תוסחייתה ךות הקפהה
 שמתשמה תולבגמ תא ןובשחב איבהל שי ןונכתה ךלהמ לכב .טלקה תטיש לש
 .ותלוכיל ןונכתה תא םיאתהלו ,דיחיה

 דויצה גוט םוחתב תופולח 4

 עדימה תכרעמ רובע שוכריש דויצל תונוש תופולח תודמוע שמתשמה ינפל
 םימוחתב וזמ וז תונוש הנייהת תועצומה דויצה תופולח .ולש תישיאה
 :םיאבה

 .הקופת -

 ילעב םיבשחמ .תיבושיחה המצועב ינושב הקופתב ינושה אטבתי םיבשחמב
 תונוש תוקפהו םידוביע רתו: רהמ ועצבי רתו: הבר תיבושיח המצוע
 יד: לע רקיעב תעבקנ בשחמה לש תיבושיחה המצועה .ןווקמב וא הווצאב
 :םיאבה םיביכרמה

 תיבושיח המצועל םורגי רתו* ריהמ דבעמ .(2ע000550ע) דבעמה גוס +.
 .רתוי הלודג

 המצועה תא ריבגמ רתו* לודג ןורכיז ,ללכ ךרדב .ןורכיזה לדוג *
 .תיבושיחה

 ,ןוסחאה הפנ יפ לע םיגווסמ םיננוכה .חישקה םיטילקתה ןנוכ *
 המצועה תרבגהל .םינותנה תרבעה בצקו םינותנל השיגה תוריהמ
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 בצקו רתו: הלודג השיג תוריהמ ,ללכ ךרדב םיעייסמ תיבושיחה

 .רתוי הובג םינותנה תרבעה

 ,ןותנ טלפ תספדהל שרדנה ןמזב ינושב הקופתב ינושה אטבתי תוספדמב

 הקופתה יכרעש ךכל בל םישל שי .םילבקתמה םיסיפדתה תוכיאב םגו

 .לעופב הקופתהמ ההובג תילנימונה

 ךשמב אטבתי הקופתב ינושה .תרושקתה בצקב ינוש םייק תרושקתה םדומב

 בצק .ונממ םינותנ לבקל וא ,רחא בשחמל םינותנ ריבעהל שרדייש ןמזה

 .רודישה וק תוכיא יפ לע םג עבקנ רודישה

 .תונימא --

 הובג תולקת רועישמ לובס* רתו* הכומנ תונימא לעב דויצש תופצל שי

 תולקת "כ  רורב ,ףסונב .םינוקיתל רתו* תוהובג תואצוהמו רתוי

 םינמזה תוחולב דומעל םיישקבו ,הרידסה הדובעל תוערפהב תוכורכ

 .םידוביע עוציבל

 .הדובעה תוחונ --

 .םיטילקתה ןנוכ גוסלו גצה גוסל סחייתנ הז םוחתב

 גצ וא ,(אסמססתעסמ6) עבצ-דח גצ תשיכר לוקשל שי .בשחמה גצ *
 .רתו* חונה גצה לדוג והמ לוקשל םג שי .ינועבצ

 3.5-ו שטניא 5.25 ןוטילקת רטוקל םינוטילקת יננוכ םויכ םיעצומ *
 תופיפצ ילעב םינוטילקת לש האירקלו הביתכל םימאתומה ,שטניא
 םינותנ תופיפצ ילעבו (פפ - 2סטס16 26מ816צ) הלופכ םינותנ
 ןיב םיענ ןוטילקתב ןוסחאה יחפנ .(8כ - 3נשת 26תפ1סַצ) ההובג
 םימושייב .םיוות 1,500,000-כ ןיבל (םינמיס) םיוותה 0
 שמתשהל רתו*  חונ ,םיצבקה *וביג יכרוצל דחוימבו |,םיבר
 .רתו* לודג ןוסחא חפנ ילעב םינוטילקתב

 .תושרדנה תועקשהה ףקיה --

 .ףטושה לועפתה תואצוה ףקיה --

 בשחמה לש דויצה יטירפ לכ תשיכרל תואצוהה לכ תא בשחל שי (1
 .ןונכתה יפ לע תכרעמה תלעפה םשל ,תרושקתו טלפ/טלק תודיחיו

 -  ןיפוליחל וא) הקזחא חוטיב רקיעב תוללוכ לועפתה תויולע (2

 ,רז"ל תספדמל רנוט וא הספדה יטרס ,(תוירשפא ןוקית תויולע
 .המודכו םינותנ תרימשלו ףטוש שומישל םינוטילקת ,תספדמל ריינ

 תופולחה תאוושהלו הרמוחב תוירשפא תופולח לע םיירקיעה עדימה תורוקמ

 ילעבו ,עצומה דויצב שומישב םיסונמה םירחא םישמתשמ ,דויצה ינכוס םה

 .עדימ תוכרעמ םוחתב עוצקמ
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 הנכותה חותיפ ךרד םוחתב תומולח 5

 :תויפילח םיכרד שולש תודמוע שמתשמה ינפל

 .הנכות תליבחב שמתשהל -

 .םימושי* ללוחמ תועצמאב תונכתה תא עצבל -

 ."תוליגרה" תונכתה תופשמ תחאב תונכתה תא עצבל -

 .1 קרפב אבוה ולא תויפילח םיכרד לש יללכ רואית

 :םיאבה [ימוחתב וזמ וז תונוש הנייהת הנרדגותש תופולחה

 .הנכותה חותיפ ךרוצל שמתשמהמ שרדיתש הדובעה ףקיה --

 תונכת תפשב תונכתב יופצ רתויב לודגה הדובעה ףקיה ,ללכ ךרדב
 .הנכות תליבח תשיכרב - ןבומכ ,רתויב ךומנהו ,"הליגר"

 .הנכותה חותיפ תמלשהל שרדייש ןמזה ךשמ --

 ,(1.3 ףיעס האר) רוכזכ ,םיללכנ הנכותה חותיפ תמלשהל ןמזה ךשמב
 םיצבקה תמקה ,הנכותה לש הלבקה ינחבמ ,םייוסינ ללוכ הנכותה תביתכ
 רתויב ךוראה ןמזה קרפ שרדי** ,ללכ ךרדב .תכרעמה תצרהו םישורדה
 םישמתשמ רשאכ - רתויב רצקה ןמזה קרפו "ליגר" תונכתב םירחוב רשאכ
 .הנכות תליבחב

 .שמתשמה י"ע ןכוהש עדימה תכרעמ ןויפאל הנכותה תמאתה תדימ --

 .תויעבל תוסחילתה לכ אלל הנכות תיב ידי לע החתופש הנכות תליבח
 אלש הלולע ,שמתשמה לש תישיאה עדימה תכרעמ לש םידעילו תורטמל
 איהש וא ,שמתשמל םישרדנה עדימה יתורישמ לודג וא ןטק קלח לולכל
 ללוחמ תועצמאב הנכות חותיפ .שרדנהמ הכומנ המרב םתוא קפסת
 ךא ,ןויפאל רתו* הבוט המאתה תדימ ,ללכ ךרדב ,רשפאמ םימושיי
 בורב גשות רתויב הבוטה המאתהה תדימ .ללוחמה תולבגמל הפופכ
 תונכתב יכ ,ריעהל שי תאז םע דחי ."ליגר" תונכת ידי לע םירקמה
 .תוכיא רצומ קיפהל תלוכי יא לש ןוכיס שי ימצע

 .הנכותה תקזחאל ףטוש תוריש לבקל תורשפא --

 :תב .הנכות תליבחב שמתשהל םירחוב רשאכ קר תמייק תאזכ תורשפא
 םיתורישהמ רתו: וא דחא ,ללכ ךרדב םהיתוחוקלל םיקפסמ הנכות
 ריחמל ףסונ םולשת תרומת ןתינ םהמ קלח רשא) םיאבה םיוולינה
 :(הנכותה
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 .שמתשמה לש םידחוימה םינותנל הנכותה תליבח תמאתה *

 הבסהה ךרדו םישורדה םינותנה יצבוק תמקה יבגל שמתשמל צוע:: *

 .היוצרה
 .הניקתה תפטושה התלעפהל דע התצרהו שמתשמה לצא הנכותה תנקתה *

 תכרעמה לש ףטושה לועפתה ךלהמב תוררועתמה הנכות תולקת ןורתפ *

 .םוקמב רוקיב וא ,ינופלט ץועי* ידי לע
 חווידה תנוכתמב ,יוסימב םילחה םייונשל םאתהב הנכותה ןוכדע *

 תוכרעמל הנכותב דחוימב םיינויח הלאכ םינוכדע .המודכו תויושרל

 .תויקסע-תוישיא עדימ
 לש תושירדו תועצה יפ לעו הנכותה תיב תמזויב הנכותב םירופיש *

 .תוחוקל
 תלבט :לשמל .עדימה תכרעמ תא תותרשמה תויללכ תואלבט ןוכדע *

 םיקנבה יפינס תלבט ,ןרצ* יריחמ תלבט ,דוקימ תלבט ,םיבושיי

 .לארשיב

 .יופצה תועקשהה ףקיה --

 ללוחמב העקשההמ ההובג היהת הנכות תליבחב העקשהה ,ללכ ךרדב

 תפשב העקשההמ ההובג היהת םימושי: ללוחמב העקשהה וליאו ,םימושיי

 .תונכת

 .ףטושה לועפתה תואצוה ףףקיה --

 רתו* תוהובג הנכות תליבחב שומישה לש תופטושה תואצוהה ,ללכ ךרדב

 ,םינוטילקת ,ריינ רובע תופטושה תואצוהלש ןויכ ,םיכרדה ראשב רשאמ

 םיתוריש רובע הנכותה תיבל םימולשת םיפרטצמ המודכו הספדה יטרס

 .ליעל רומאכ םיפטוש

 .הנכותה חותיפ ךרד םוחתב תופולחל אמגוד תגצומ חפסנבש ןונכתה עוריאב

 תאוושה ךרוצל עדימלו תוירשפא תופולח לע עדימל םיירקיע תורוקמ

 וא םוחתב םירחא םישמתשמ ,הנכות יתב ,הנכות תוליבח יקוושמ םה תופולח

 .עדימ תוכרעמ םוחתב םיחמומו ,םיבורק םימוחתב

 קסועה קרפב ךשמהב הבחרהב ןודנ הנכותל תופולחה תקידבו הנכותה אשונ

 .(10 קרפ) הנכותה תומישי רקחב

 רידגהל שמתשמה ינפב תודמועה תויורשפאה הבחרהב ונודנ יחכונה קרפב

 תטיש) דוביעה תטיש םוחתב תופולחה תא ןנכתמ אוהש עדימה תכרעמ רובע

 .הנכותה חותיפ ךרד םוחתבו דויצה *גוס םוחתב ,(טלפה תקפה תטישו טלקה

 לש הנוש ףקיהב תוכורכ עדימה תכרעמ לש תונושה תופולחה ,םירקמה בורב

 ,תונוש תונושה תופולחה .ףטושה לועפתה תואצוה לש הנוש ףקיהבו תועקשה

 ופקתש* הלא םילדבה .יגולונכטה םוחתבו ילועפתה םוחתב םג ,ללכ ךרדב
 .םיאבה םיקרפב ןודיתש יפכ ,תופולחה תאוושהב
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 9 קרפ

 הרמוחה - תומישי רקח

 תולאשה יתש שמתשמה תא תוקיסעמ ,הרמוחב רבודמ רשאכ ,םירקמה בורב
 :תואבה

 ?שורדה דויצה יל הלעי המכ -

 עדימה תכרעמ תא ליעפהל ידכב עיקשהל ךרטצא רקיה ינמזמ תועש המכ -
 לילש תישיאה

 שי יכ רורב .הרמוחה תומישי רקחב חתפמ תולאש ןה ולא תולאש ,ןכאו
 דוצב רתו: ההובג העקשה :תולאשה יתשל תובושתה ןיב ןילמוג ירשק
 ,תישיאה עדימה תכרעמ לועפתב תימויה הקוסעתה ךשמ תנטקהל איבהל היושע
 קלח .תימויה הקוסעתה ךשמ תלדגהל איבהל לולע תועקשהב םוצמצ - ךפיהלו
 ןיבש רשקל םג תוסחייתמ (8 קרפב ונודנש יפכ) עדימה תכרעמל תופולחהמ
 .ףטוש ילועפת סמוע ןיבל תועקשה ףקיה

 :םיבושיחו תוקידב רפסמ ךורעל ונילע ולאה תולאשה לע תונעל ידכ

 יטירפ לעו בשחמה לע ,שמתשמה לע עצוממה הקוסעתה סמוע תא בשחל -
 .וילא םירושקה יפקיהה דויצה

 .איש ימיב הקוסעתה יסמוע תא בשחל -

 .שמתשמה תויורשפאל םיסמועה תמאתהל םיכרד שפחל -

 םיטילקת חפנ - םינותנה יצבוק ןוסחאל שורדה ןוסחאה חפנ תא בשחל -
 .(11826 615%) חישקה םיטילקתה ןנוכ לש

 ףקיה תא ךירעהלו עדימה תכרעמל שרדייש דוליצה תמישר תא ןיכהל -
 .דויצה תשיכרל תשרדנה העקשהה

 :הקוסעתה סמוע תא קודב) ןרובעש דויצה תודיחי

 .ישיאה בשחמה -
 .(תדלקמה ללוכ) בשחמה גצ -
 .תספדמה -

 .תרושקתה םדומ -
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 ,שמתשמה לע עצומה הקוטעתה סמוע 31
 ופקיהה דויצה יטירפ לעו בשחמה לע

 סמוע .דוביעה יכילהתב םיפתתשמה לכ רובע בשחל ש* הקוסעתה סמוע תא

 יפ לע עבקנ ,ךדיאמ םינושה דויצה יטירפ לעו ,דחמ שמתשמה לע הקוסעתה

 שמתשמה לע סמועה תא .תישיאה עדימה תכרעמב תועצובמה תונושה תולועפה

 .םויל הקוסעת תוקדב דודמנ דויצה יטירפ לעו

 לש להנמה תא תרשל תדעוימה תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ ,אמגודל חקינ
 טלקה תנזה תלועפל שדקומה עצוממה ןמזה וז תכרעמב .יאופר ןוכמ
 הווצאב דוביעב תוחוד תספדהל שדקומה ןמזהו ,םויב תוקד 150 אוה
 .םויב תוקד 40 אוה

 י"ע קסעומ אוה יכ חיננ שמתשמה לש הקוסעתה סמוע תא בשחל ידכב

 לע החגשהב) הספדהה ןמזמ עברכו טלקה תנזה ןמז לכ עדימה תכרעמ
 .(ספדומה טלפב לופיטבו ףיצר ריי) תנזהב ,תספדמה

 בושיחה .םויב תוקד 160 ךכיפל היהי ולש עצוממה הקוסעתה סמוע
 :אוה

 150 א 1.00 + 40 א 0.25 = 0

 לעפוה בשחמה .תספדמהו גצה ,בשחמה ויה ולעפוהש דויצה תודיחי

 דויצה יטירפ לע הקוסעתה סמוע .הספדהה ןמזב םגו טלקה תנזה ןמזב

 :;היהי הלאה

 .םויב תוקד 190 - בשחמה לש עצוממה הקוסעתה סמוע
 .םויב תוקד 150 - גצה לש עצוממה הקוסעתה סמוע

 .םויב תוקד 40 - תספדמה לש עצוממה הקוסעתה סמוע

 :ןה תישיאה עדימה תכרעמב תוירקיעה תולועפה ,סמועה יבושיח ךרוצל

 .טלק תנזה -

 .גצמב תונווקמ תותליאש תקפה -

 .סיפדתב תונווקמ תותליאש תקפה -

 .הווצאב דוביעב סיפדתב טלפ תקפה -

 .תרושקתב םינותנ תרבעה -

 .תרושקתב םינותנ תלבק -

 שמתשמה לע סמועה

 לש ותופתתשה תרוצל סחייתהל ךירצ שמתשמה לע סמועה יבישחת ךרוצל

 .דבלב החגשה וא ,םעפ ידמ הדובע ,הפוצר הדובע :הלועפה עוציבב שמתשמה

 תא תוקיסעמ תישיאה עדימה תכרעמב תושענה תונושה תולועפה יכ חיננ
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 לש הקוסעתה ןמז יזוחא טוריפ .הלועפה ןמזמ םינוש םיזוחאב שמתשמה

 .9.1 הלבטב אבומ עדימה תכרעמב תונושה תולועפב ליעפמה

 .עדימה תכרעמב תונושה תולועפב שמתשמה לש הקוסעתה יזוחא :9.1 הלבט

 הקוסעתה ןמ% יז%זוחא

 שמתשמה לש הלועפה
 ב לו ה 0 הם בשש שש שש -שב שלש א בשה

 10% טלק תנזה
 10% עוריאה/הקסעה *כמסמ תקפהו טלק תנזה

 10% גצמב תונווקמ תותליאש תקפה
 1% סיפדתב תונווקמ תותליאש תקפה
 10% - % הווצאב דוביעב םיסיפדתב טלפ תקפה

 10% - % תרושקתב םינותנ תרבעה
 10% - % תרושקתב םינותנ תלבק

 תעב - ךשמהב ןודי עדימה תכרעמב תונושה תולועפה עוציבל שרדנה ןמזה

 .דויצה תודיח* לע סמועה יבושיח

 דויצה תודיחי לע סמועה

 איבהל ונילע תונושה יפקיהה דויצה תודיח* לע סמועה יבישחת ךרוצל

 עדימה תכרעמב תושרדנה תולועפה עוציב םשל ןהלש הקוסעתה תא ןובשחב

 .9.2 הלבטב תגצומ וז הקוסעת .תישיאה

 עדימה תכרעמב תולועפ עוציבל דויצה תודיחי תקוסעת :9.2 הלבט

 .תישיאה

 הנזהה ןמז הנזהה ןמז טלק תנזה
 הנזהה ןמז הנזהה ןמז תקפהו טלק תנזה

 הספדהה ןמזו| עוריאה/הקסעה יכמסמ
 התליאשה ןמז תותליאש תקפה

 תהדלקהה ןמז) גצמב תונווקמ
 (הגוצתה ןמזו
 התליאשה ןמז
 הדלקהה ןמז)
 (הספדהה ןמזו
 הספדהה ןמז

 המ הספדהה ןמז

 התליאשה ןמז
 הדלקהה ןמז)
 (הגוצתה ןמזו
 תותליאש תקפה הדלקהה ןמז

 סיפדתב תונווקמ

 הספדהה ןמז

 םיסיפדתב טלפ תקפה

 הווצאב דוביעב

 תרושקתב םינותנ תרבעה

 תרושקתב םינותנ תלבק

 הספדהה וןמז

 תרושקתה ןמז

 תרושקתה ןמז

 תרושקתה ןמז
 תרושקתה
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 :תואבה תוחנהה יפ לע הכורע הלבטה

 תש עצבמ וניא תישיאה עדימה תכרעמ לש הזכרמבש ישיאה בשחמה א

 הספדה ןמזב הדלקה רשפאמ וניא בשחמה ,ךכ .תחא הנועבו תעב תולועפ

 ,ךכיפל .המודכו הדלקה ןמזב םינותנ תרושקת עוציב רשפאמ וניאו

 םג ,הספדהה ןמז אולמ ףקז: בשחמה לע סמועה בושיח ךרוצל ,אמגודל

 .דבלב יקלח אוה ןמז ותואב בשחמה לע לטומה סמועה םא

 תורשפאמה הנכות תוליבח תומייקש ןויכמ ,הרימחמ החנה איה וז החנה

 ?נוויכמ דחא ,ןכ לע רתי .רתו* וא ,תולועפ יתש לש ליבקמב עוציב

 בשחמה לש ותלוכי רופישל אוה םיישיאה םיבשחמה לש םיבושחה חותיפה

 תוטשפ ימעטמ ,תאז םע דחי .ולאכ תוליבקמ תולועפ עצבל שיאה

 תורתוומה) תוישיא עדימ תוכרעמ לש תישעמה לועפתה ךרד לש םימעטמו

 םיבישחת ךורענ (תולועפ לש ליבקמ עוציבל תויורשפאב שומישה לע

 הבש תישיא עדימ תכרעמ ליעפמה שמתשמ .ליעל תגצומה החנהל סאתהב

 םינוקיתה תא לקנב תושעל לכו* ליבקמב עצבתמ תולועפהמ רכינ קלח

 .ולצא יפיצפסה בצמהמ בייחתמכ םיבישחתב

 בורב דוביעה ינמז .בשחמה לש םינותנה דוביע ינמזמ םלעתהל רשפא .ב

 םינמזה :בשחמה לע סמועה ןובשחב ואבוה רבכש םינמזב םיעלבנ םירקמ

 בשחמה לע סמועה תפסות ללכ ךרדב .הספדהלו הדלקהל ,טלקה תנזהל

 אלש םידוביע עוציבל ןמז שרדנ םהבש םירקמ םתואב םג החינז איה

 .םינותנ תרושקת וא הספדה ,םינותנ תנזה ךסהמב

 ארקנ שמתשמה .תאזה הליקמה החנהה תא ןאכ ונחנה תוטשפ לש תוביסמ

 תמייקתמ הניא וז החנה ולש עדימה תכרעמבש הרקמב ויבושיח תא ןקתל

 .תורחא תולועפל ליבקמב אלש םינותנ דוביע עוציבל רכינ ןמז שרדנו

 .יפקיהה דויצה תודיחימ תחא לכ לע סמועה בושיחל התע רובענ

 תדלקמהו גצה לע סמועה

 רקיעב הניה הנווכהו גצב הגוצתהו הדלקהה לש סמועל סחייתמ סמועה
 סמוע" הז סמוע הנכנ רוציק םשל .תולועפה עוציב ךרוצל תדלקמה תקוסעתל
 ."גצה לע

 תא תעדל ונילע ?ספוטב םימושרה םינותנ תדלקהל שרדנה ןמזה היה* המ
 ,ספוטב םימושרה (םידחוימה םינמיסהו תורפסה ,תויתואה) םיוותה רפסמ
 ספוטב דילקהל שי :ןמקלדכ םה םינותנה יכ חיננ .ישעמה הדלקהה בצק תאו
 הדלקהה ןמז ,ךכיפל .הקדב םיוות 50 לש ישעמ הדלקה בצקב םיוות 0
 .(150 : 50) תוקד 3 היהי

 יולת היהי סמועה ?םיספטה תטילקל עצוממה ימויה הדלקהה סמוע היהי המ
 ,םויב םיספט 12 איה םיספטה תלבק תורידת םא .םיספטה תלבק תורידתב
 7 ךשמב חותפ דרשמה םא .(3 א 12) תוקד 36 היהי עצוממה ימויה סמועה

 היהת םיספטה תטילקב תדלקמה לש תעצוממה הקוסעתהש ירה ,םויב תועש

 .דרשמה לש החיתפה תועשמ 8.5%-כ
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 :תואבה תולועפה עבראב רקיעב רצונ גצה לע סמועה

 .טלק תנזה

 .עוריא/הקסע יכמסמ תקפהו טלק תנזה

 .גצמב תונווקמ תותליאש תקפה

 .סיפדתב תונווקמ תותליאש תקפה

 :םיאבה םימרוגה ידי לע רקיעב עפשומ גצה לע סמועה

 .א

 .ב

 תולועפ רפסמב דודמל לכונ תולועפה תורידת תא .תולועפה תורידת

 תוחוקלל הריכמ לש טלק תנזה ,לשמל רחסמ תיבב ,ךכ .םויל עצוממב

 .םויל תולועפ 50 לש תעצוממ תורידתב איה

 ףקיה יפ לע עבקנ שרדנה ןמזה טלק תולועפב .הלועפ לכל שרדנה ןמזה

 (הלועפ לכב דילקהל שיש םיוותה רפסמ) הלועפ לכב שרדנה הדלקהה

 רשפא הלועפ לכב דילקהל שיש םיוותה רפסמ תא .הדלקהה בצק י5 לעו

 בצק .תדלקומה טלקה תמושר לש םינותנה תודש טוריפ תרזעב בשחל

 :םיבר םימרוג *ד* לע עפשומ הדלקהה

 .שמתשמה תונמוימ *

 חוקל תוחכונב ,רז םרוג תוחכונ אלל) הדלקהה תעצובמ ובש בצמה *

 .('וכו

 תסדנה ימרוג) שמתשמה לש הדובעה תנחתב הדובעה תוחונ תדימ *

 .(שונא

 חוקלמ הפ לע ,די בתכב אלוממה ספוטב ,ספדומ) טלקה תלבק תרוצ *

 .(המודכו תולאשל בישמה

 וניה טלקה רשאכ בותכה תוריהבו וב םינותנה רדס ,ספוטה הנבמ

 .ד* בתכב
 עפשומ הלועפה ןמז טלפ לש תולועפב .הדובעה ךלהמב הנתמה ינמז

 ,הלאכ םירקמב .הספדהה תלחתה וא גצמב טלפה תלבקל דע הנתמההמ

 םיפידעמ ,טלפה תולועפמ קלחב ומכ ,םיכורא הנתמהה ינמז רשאכ

 יפל בושיח םיכרוע אלו ,הלועפל שרדנה ןמזה לש תללוכ הכרעה

 .ודלקוהש םיוות רפסמ

 תמצועמ תעפשומ בשחמה לש הבוגתה תוריהמ .בשחמה לש הבוגתה תוריהמ

 טלפ תקפה וא טלק תנזה תעב בשחמה תבוגתל הנתמהה .ולש בושיחה

 ןפואב עיפשהל הכירצ העאו ,הרצק תויהל תבייח ,גצמב התליאש

 .שמתשמה ידי לע תועצובמה תולועפה ןמז לע יתועמשמ

 ."וינבו יבא" רחסמה תיב רובע גצה לע סמועה בישחת תא התע ךורענ
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 תוריכמב לפטת רשא ,תבשחוממ עדימ תכרעמ ליעפהל ןווכתמ רחסמה תיב

 גצה תועצמאב תועצובמ יכ ,חיננ אמגודה ךרוצל .תורוחסה יאלמבו

 :תואבה תולועפה



 תעצוממה תורידתה

 (םויב תולועפ) הלועפה

 590 תולשמ ינותנ :טלק תנזה

 10 תוקלה םולשת ינותנ :טלק תנזה

 5 שדח הוקל ינותנ :טלק תנזה

 50 (חולשמ ינותנ יפ לע) תינובשח :תנווקמ טלפ תקפה
 1 טירפ ריחמ :תנווקמ טלפ תקפה

 10 טירפל יאלמ תרתי :תנווקמ טלפ תקפה

 10 חוקל לש בוח תרתי :תנווקמ טלפ תקפה

 .9.3 הלבטב גצומ גצה לע עצוממה סמועה בישחת

 - (םויל תוקד) גצה לע עצוממה סמועה בישחת :9.3 הלבט
 "ו:נבו יבא" רחסמ תיב

 בצק| םיוות|תורידת הלועפה םש

 | הדלקה

 שדח חוקל ינותנ

 תינובשח

 טירפ ריחמ

 30| טירפל יאלמ תרתי

 10|חוקל לש בוח תרתי

8 
5 
1 
2 

3 . 

0.0 
90 
09 
5.0 
0 
1.0 
0 

 םויל עצוממב תוקד - כ " ה ס

 םאו ,םויב תוקד 226 עצוממב קסעומ היהי בשחמה גצ ,אמגודה יפ לע
 גצה לש הקוסעתה זוחאש ירה ,םויב תועש 8 חותפ רחסמה תיב יכ חיננ
 .47% היהי

 ,הדלקהה לש ישעמה בצקל סחייתהל שי טלק תנזה ינמז לש ןדמוא ךרוצל
 םיספטב לופיט ,םינוקית תדלקה ,הדלקהה ךלהמב תוקספה ןובשחב איבמה
 :םה הדלקה לש םיישעמ םיבצק לש םיינייפוא םימוחת .הזב אצויכו

 הקדב םיוות 50 - 0 דוקרב טלקב תבלושמ הדלקה -
 הקדב םיוות 20 - 0 םיספדומ וא ,די בתכב םיספטמ הדלקה -
 דודיק ךות די בתכב םיספטמ הדלקה -

 הקדב םיוות 10 - 9 םינותנה תודשמ קלח

 הפ לע רסמנה עדימ לש הדלקה -
 הקדב םיוות 5 - 5 (רוריב תחיש ךות)
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 תספדמה לע סמועה

 רפסמ לע םינותנה ,ןבומכ ,םישורד ?ןוריחמ תספדהל שרדנה ןמזה היהי המ
 המושר לש ם*וותה רפסמ ,ןוריחמב הנספדותש (םיטירפה תורוש) תומושרה
 םה םינותנה יכ חיננ .ונתושרל תדמועה תספדמה לש הספדהה בצקו ןוריחמב
 םש) המושרה לש עצוממ ךרוא ,400 אוה ןוריחמבש םיטירפה רפסמ :ןמקלדכ

 איה שמתשמה תושרבש תספדמהו םיוות 30 אוה (ריחמו יגולטק רפסמ ,טירפ
 50-ו הליגר הספדהב היינשב ם*יוות 120 לש ילנימונ הספדה בצק תלעב
 תאז ריבסנ) תישעמה הקופתה םדקמ יכ חיננ .תוכיא תספדהב היינשב םיוות
 .0.7 אוה (דיימ

 תקפהל (30 א 400) םיוות 12,000 אוה ללוכה הספדהה ףקיהש ןאכמ

 (120 א 60 א 0.7) הקדב םיוות 5,040 היה* הספדהה בצק .ןוריחמה
 היה: הספדהה ןמז .תוכיא תספדהב הקדב םיוות 2,100-ו ,הליגר הספדהב
 תספדהב תוקד 5.71-ו הליגר הספדהב (12,000 : 5,040) תוקד 2.38 אופיא
 .תוכיא

 ןוריחמה םא ?ןוריחמה תספדהל עצוממה ימויה הספדהה סמוע היהי המ
 הדובע סמוע לבקנ ,הדובע ימ* 5 ןב אוה הדובעה עובשו עובשל תחא ספדומ
 1.14-ו ,הליגר הספדה היהת הספדהה םא - םויב תוקד 0.48 לש עצוממ
 ידמ ,םיקלחב ןוריחמה תא םיסיפדמ םאה ךא .תוכיא תספדהב - םויב תוקד
 ?ףצרב וא םוי

 ,םיימעפ הספדהה לע רוזחל שרדי: םא םילופכ ויה* סמועהו שרדנה ןמזה

 .לשמל ,םיפוחד סינוכדע וא תולקת ללגב

 :תואבה תולועפה שולשב רקיעב רצונ תספדמה לע סמועה

 .עוריא/הקסע יכמסמ תקפה -

 .סיפדתב תונווקמ תותליאש תקפה -
 .הווצאב דוביעב םיסיפדתב טלפ תקפה -

 :םיאבה םימרוגה ידי לע רקיעב עפשומ תספדמה לע סמועה

 .תולועפה תורידת .א

 םיקפומה םיסיפדתב תומושרה רפסמב דודמל לכונ תולועפה תורידת תא

 .עדימה תכרעמב

 המושרכ ולוכ טלפה תא תוארל ,ללכ ךרדב ,רשפא ןווקמ טלפ תוקפהב
 ךרוא חוקלה לש ותבותכ לע התליאשב ,אמגודל .הכורא םא םג ,תחא
 לע התליאשב ,תאז תמועל .םיוות 50 לע הלוע וניאו רצק המושרה
 םינותנ לולכל טלפה יושע הנורחאה הנשה ךלהמב חוקלל םיחולשמה
 .םיוות תואמ לש ףקיהב

 רפסמ .תובר וא ,תודחא תומושר טלפ לכ ליכמ הווצאב טלפ תוקפהב
 עצוממה תומושרה רפסמו תוקפהה תורידת י"ע עבק* תוקפומה תומושרה
 תישענ תוחוקלל םירזוח רובע תוקבדמ תקפה ,אמגודל .הקפה לכב
 בושיח ךרוצל .תוקבדמ 1,200 שי הקפה לכב רשאכ ,שדוחב םיימעפ

 תולועפה רפסמ ךכיפלו ,המושרכ הקבדמ לכ הארנ תולועפה רפסמ
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 הדובע ימ* 20 לש החנהב) ימו* עצוממב וא ,2,400 היה* ישדוחה
 .םויל עצוממב (תומושר) תולועפ 120 - (שדוחב

 ,תויתוא לולכל שי ם*וותה רפסמב .המושר לכב עצוממה םיוותה רפסמ .ב
 .'דכו קוסיפ ינמיס ,תורפס

 הדימב לפונ ישעמה הספדהה בצק .תספדמה לש ישעמה הספדהה בצק .ג
 איבמ וניא ןרציה .ןרציה י"ע רסמנה ילנימונה הספדהה בצקמ תרכינ
 ,הספדהה ךלהמב םיפד תרבעהלו תורוש םודיקל םישורדה םינמז ןובשחב
 יפד תנזהל ,םיספדומ םניאש ףד יקלח ינפ לע הספדהה שאר תרבעהל
 היה* הצירטמ תספדמל תישעמה הקופתה םדקמ .'וכו תספדמל הספדה
 תועצובמה תוספדהה גוסל םאתהב ,0.8 דע 0.5 םוחתב ללכ ךרדב
 .היתונוכתלו תספדמב

 יפ לע ישעמה הספדה בצק לש םיבושיח המכ 9.4 הלבטב גיצנ אמגוד םשל

 .תישעמה הקופתה םדקמו ילנימונה הספדהה בצק

 ישעמה הספדהה בצק בושיח :9.4 הלבט

 תישעמ הקופת תילנימונ הקופת
 (קפסה יפל)

 בצק בצק
 הספדה הספדה
 ישעמ ילנימונ

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיוות

 הקדב םיפד

 הקדב םיפד

 הינשב םיוות הצירטמ

 הינשב םיוות הצ*רטמ

 הינשב םיוות הצ*רטמ

 הינשב םיוות הצ*רטמ

 הינשב םיוות הצירטמ

 הינשב םיוות הצ*רטמ

 הינשב םיוות הצי*רטמ

 הינשב םיוות הצירטמ

 הינשב םיוות הצירטמ

 הקדב םיפד רזייל

 . פי 0 ספ פס שש ש הקדב םיפד רזייל

 .תספדמה גוסמו ןנכותמה םושייהמ ,עפשומ אופיא היה: הספדהה לע סמועה

 תספדמ תנקתה .דואמ הלודג שמתשמה לצא תנקתומה תספדמה גוס תעפשה

 .יצחל ךרעב סמועה תא ןיטקת הלופכ התוריהמש
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 ריכזמ לצא תספדמה לע סמועה לש בושיח וישכע ךורענ אמגוד םשל
 :ללוכ םיסיפדתב קיפמ ןוגראה ריכזמש טלפה .םיבלכה יבבוח ןוגרא

 ךלהמב תנווקמ הקפה - םירזיבאלו ןוזמל חולשמ תודועת תקפה (1)
 .הדועתל םיוות 700 עצוממב ,םויב םיחולשמ 5-כ ,הזיראה

 הווצאב הקפה - ולביקש םיחולשמ לע םירבחל ישדוח ןובשח תקפה (2)
 .ןובשחל עצוממב םיוות 500-כ ,תונובשח 80-כ

 םיימעפ ,הווצאב הקפה - ןוגראה לש םינולעל תויקבדמ תקפה (3)
 .תיקבדמל םיוות 50 עצוממב ,הקפה לכב תויקבדמ 1,500 ,שדוחב

 םיוות 100 לש ילנימונ הספדה בצק תלעב הצירטמ תספדמ ןוגראה ידיב
 תספדמה לש תישעמה הקופתה םדקמ יכ חיננ בושיחה ךרוצל .היינשב
 םימעפ 5 ,ברעה תועשב לעופ ןוגראה דרשמ יכ ,םג חיננ .0.6 אוה
 .עובשב

 .בושיחה טוריפ אבומ 9.5 הלבטב

 - תספדמה לע עצוממה סמועה בושיח :9.5 הלבט

 םיבלכה יבבוח ןוגרא

 טיפדתה םש

 00 1| 5 חולשמ תודועת
 00 80 | 5 :שדוח ןובשח |הווצא
 1,500|50 | 0.10 |םינולע תויקבדמ |הווצא

 םויל עצוממב תוקד - כ " ה ס

 ןויכמ .םויל הספדה תוקד 3.6 אוה עצוממה סמועה יכ ,הארמ בושיחה
 הספדה ךרוצלש ירה ,םייתעש ךשמב ברע לכ חותפ ןוגראה דרשמש
 .דרשמה ןמזמ 3% םישורד

 םיוות)
 (הקדל

 תרושקתה םדומ לע סמועה

 לש תוימויה תוריכמה טוריפ תא תרושקתב ריבעהל ידכ שרדי* ןמז המכ

 \%בוקבש תומושרה רפסמ לע םינותנה ,ןבומכ םישורד ?תשרה תלהנה לא תונח

 דמועה תרושקתה םדומב םסינותנה תרבעה בצקו תעצוממ המושר ךרוא ,רבעומה

 .ונתושרל
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 רפסמ) תונחב תוימויה תוריכמה רפסמ :ןמקלדכ םה םינותנה יכ חיננ

 לש םדומה ,םיוות 250 אוה המושר לש עצוממ ךרוא ,80 אוה (תומושרה

 8105 היינשל תויביס 4,800 לש ילנימונ הרבעה בצק לעב אוה תונחה

 .0.5 אוה תישעמה הקופתה םדקמו (כ6ע 8800ת6, פם5)

 םהש (80 א 250) םיוות 20,000 ריבעהל ךרוצ שי חודה רודישל

 ,תויביס 8 םישורד דחא ות םושירל .תשרה תלהנהל ימויה חווידה

 .היינשל םיוות 600 אוה םינותנה תרבעה לש ילנימונה בצקה ןכלו

 .(600 א 60 א 0.5) הקדב םיוות 18,000 היה* ישעמה הרבעהה בצק

 .הקד 1.11 היהי ימויה חווידה תרבעהל תרושקתה ןמז

 :םיאבה םימרוגה ידי לע רקיעב עפשומ תספדמה לע סמועה

 .א

 .ב

 .ג

 .תרושקתה תורידת
 .םויב תועצובמה תולורשקתהה רפסמב דודמל לכונ תרושקתה תורידת תא

 תעצובמ תרושקתה רשאכ םויב תויורשקתה 0.2 היהת תרושקתה תורידת

 תאז לכ) שדוחל תחא תעצובמ תרושקתה רשאכ 0.05 וא ,עובשל תחא
 .(םימ* השימח לש הדובע עובש לש החנהב

 .תרושקת רודיש לכ חפנ
 המושר לש עצוממה ךרואה תלפכמכ בשחל לכונ תרושקת רודיש חפנ תא

 .תורבעומה תומושרה רפסמב

 .(תרושקתה וק) םדומה לש ישעמה תרושקתה בצק

 ילנימונה תרושקתה בצקמ תרכינ הדימב לפונ ישעמה תרושקתה בצק

 םישורדה םינמז ןובשחב איבמ וניא ןרציהש ןויכמ ,ןרציה י"ע רסמנה

 תרושקת יעטק לש תרזוח הרבעהל ,תרושקתה תרקבל ,תרושקתה תחיתפל

 ךרדב היה* תרושקתל תישעמה הקופתה םדקמ .'וכו םיניקת אל ואצמנש

 תלעפומה הרקבה תמר ,תרושקתה גוסל םאתהב ,0.7 דע 0.5 םוחתב ללכ

 .דויצה תונוכתו תרושקתה ךלהמב

 לע ,ישעמה תרושקתה בצק לש םיבושיח רפסמ 9.6 הלבטב גיצנ אמגוד םשל

 .תישעמה הקופתה םדקמו ילנימונה תרושקתה בצק יפ

 ןנכותמה םושייהמ עפשומ תרושקתה לע סמועה יכ ,תוארל לכונ הלבטה ךותמ

 לצא ןקתומה םדומה גוס לש העפשהה .(תרושקתה וקו) תרושקתה םדומ גוסמו

 תרושקתה וקש יאנתב) הלופכ התוריהמש םדומ תנקתה .דואמ הלודג שמתשמה

 .יצחל סמועה תא ןיטקת (תאז רשפאמ

131 



 ישעמה תרושקתה בצק בושיח :9.6 הלבט

 תרושקת בצק תרוטקת בצק
 ישעמ ילנימונ

 תויביס
 הקדב

 הקדב תויביס
 הקדב תויביס
 הקדב תויביס
 הקדב תויביס
 הקדב תויביס
 הקדב תויביס

 שמתשמה לע סמועהו בשחמה לע סמועה

 .ףיעסה תליחתב ונטרפש יפכ ,םדומה לעו תספדמה לע ,גצה לע םיסמועה םוכסכ בשוחי בשחמה לע סמועה

 .שמתשמה לש הקוסעתה ןמז לש םיזוחאב תדדמנ תוברועמה תדימ .תרושקתה לע חוקיפבו הספדהה עוציב תעב ונממ תשרדנה (הקוסעתה) תוברועמה תדימל םאתהב ,םדומה לעו תספדמה לע םיסמועהמ קלח תפסותב גצה לע סמועה אוה שמתשמה לע סמועה

 עדימה תכרעמב שמתשמה לעו בשחמה לע םיסמועה תא בשחנ ,אמגודל
 :ןמקלדכ םה הינותנש

 הקוסעתה ןמז זוחא סמועה
 ב בבלי" ו ו שש בע ולו .נובו נב םוירב) שמתשמה לש םויל תוקד דויצה
 10% .00 גצ
 0% 5 תספדמ
 20% 10 םדומ

 :היהי שמתשמה לעו בשחמה לע םיסמועה בישחת

 לע סמועה ןמז זוחא לע סמועה סמועה דויצה
 שמתשמה הקוסעתה בשחמה | םויל/ד

 ו וכרת (םוי/ד) | שמתשמה לש (םוי/ד)
 0 1% 00 00 גצ
 8 0% 5 55 תספדמ
 ה 2 20% 10 109 םדומ
 20 15 (םויל תוקד) כ"הס
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 עדימה תכרעמ לש םיעצוממה הדובעה יסמועל סחייתמ ליעל רומאה לכ

 רידס לועפתל תויורשפאה תא עבוקה םרוגה ,רבד לש ותימאל ,ךא .תישיאה

 רכוז *אדו ארוקה .שמתשמה לעו דויצה לע אישה יסמוע םה תכרעמה לש

 היה עצוממה וקמועש םגאב עבטש יאקיטסיטטסה לע יממעה רופיסה תא בטיה

 דבלב 30% הילע עצוממה סמועהש עדימ תכרעמ םג הלוכי ךכ .מ"ס 90

 .100% לע הלוע איש *מיב הילע סמועה םא ,ץורח ןולשיכ לשכיהל

 .עדימה תכרעמב אישה יסמועב קסוע אבה ףיעסה

 תישיאה עדימה תכרעמב איש יסמוע 2

 םירצונ תישיאה עדימה תכרעמ ןונכת תעב ןובשחב איבהל שיש איש יסמוע

 .לודיג תויזחתו תוליעפב איש ינמז :םימרוג לנש ידי לע

 תכרעמב תוליעפב (המודכו איש תועש ,איש ימי) איש ינמז לש םמויק .א

 תכרעמ תועצמאב עצבל שיש תולועפה רפסמ ,הזכ איש םויב .עדימה

 .ימויה עצוממה לע רכינ ןפואב הלוע עדימה

 :אמגודל

 ,עובשה ךלהמב תועצובמה תוריכמ 600 ךותמ ,*ונ ירצומל תונחב -

 תוריכמה רפסמ לש ימויה עצוממה .ישיש םויב תושענ תוריכמ 0

 י5 לודג (ישיש ימי) איש ימיב תוריכמה רפסמ ,ןאכ .100 אוה

 .ימויה עצוממהמ םיינש

 תחא דרשמה לש ן"לדנה גולטק תספדה תישענ תוריד ךוויתל דרשמב -

 ,ןאכ .םייתעשכ תספדמה תא הקיסעמ איהו ,ישימח ימיב ,עובשל

 ןויכמ .עצוממה סמועהמ השש יפ לודג תספדמה לע אישה סמוע

 ימי ,אישה ימיבש דועב ,תוקד 20 תקסעומ תספדמה ימו* עצוממבש

 .תוקד 120 תספדמה תקסעומ ,ישימח

 תכרעמ .ןונכתה תפוקתב עדימה תכרעמ תוליעפב יופצה לודיגה תיזחת .ב

 ךשמב הזכ לודיגב דומעל לכותש ידכ תננכותמ תויהל הכירצ עדימה

 : .("ןונכתה קפוא תפוקת") ומצעל עבוק שמתשמהש ןמז

 :אמגודל

 הנשכ תלעופה תורכזמל השדח תונחב תיקסע-תישיא עדימ תכרעמב -

 יכ עבק שמתשמה .20% רועישב תוליעפב יתנש לודיג שמתשמה הפוצ

 תפוקת רמולכ ,תובורקה םילתנשה ךשמב ותוא תרשל הכירצ תכרעמה

 יופצ ןונכתה קפוא תפוקת ךלהמב .םייתנש איה ןונכתה קפוא

 .(1.2 א 1.2 = 1.44) 44% לש רועישב תוליעפב לודיג
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 תויפצתה תומשרנ םירופיצ בבוח לש תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב -
 לש רבעה ןויסינ ךמס לע .יתנוכשה תורפצה גוח יד* לע תוכרענה
 לש לודיג לוח* יכ הפוצ שמתשמה ,גוחה לש ותוליעפ תונש שמח
 תפוקתב ךכיפל .םינש שולש תב ןונכתה קפוא תפוקתב הנשל %
 33% רועישב תוליעפה ףקיה לש ללוכ לודיג יופצ ןונכתה קפוא
 .(1.1 א 1.1 א 1.1 = 1.33)

 :םימדקמ ינשב שמתשנ אישה סמוע ןדמוא ךרוצל

 ןיבל אישה םויב יופצה סמועה ןיבש סחיה אוהש ,א% ,איש סמוע םדקמ .א
 .עצוממה ימויה סמועה
 תכרעמב דויצה יטירפ לכ רובע ההז חרכהב וניא אישה סמוע םדקמ
 :ןמקלדכ תויהל לוכ*י גירח יתלבו ירשפא בצמ .עדימה

 א% = 3 גצה רובע

 א% = 5 תספדמה רובע
 א% = 1 םדומה רובע

 יללכה ףקיהב יופצה יתנשה לודיגה תא אטבמה ,0% ,יתנש לודיג םדקמ .ב
 ,ללכ ךרדב ,לבקי םדקמה .ןונכתה קפוא תפוקתב עדימה תכרעמ לש
 1.25 ,10% רועישב יתנש לודיג רובע 1.1 ,לשמל .1-מ םילודג םיכרע
 .25% לש יתנש לודיג רובע

 :תואבה תואחסונה יפ לע ושעיי איש םויב סמועה יבושיח
 .(הקזחה ןמיס אוה ** ,תואבה תואחסונב)

 .גצה לע ימוי איש סמוע .א
 (9.1) | 1ש1(םהא) = 1ש] א 1₪% א 00 ** ₪1

 :רשאכ
 .(םויל תוקדב) גצה לע ימוי איש סמוע 'יש1 ( פא )
 .(םויל תוקדב) גצה לע עצוממ ימוי סמוע - 1
 .גצה לש איש סמוע םדקמ - דים
 .דויצה לע סמועה לש יתנשה לודיגה םדקמ - 02
 .(םינשב) ןונכתה קפוא תפוקת - ה
 .הקזח ןמיס - **

 .תספדמה לע ימוי איש סמוע .ב

 (9.2) | קש1(םהא) = קש1 א קמ2 א 0% ** 8
 :רשאכ
 .(םויל תוקדב) תספדמה לע ימוי איש סמוע קש] (ם8א)
 .(םויל תוקדב) תספדמה לע עצוממ ימו*י סמוע - קש1
 .תספדמה לש איש סמוע םדקמ קמפ
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 .םדומה לע ימוי איש סמוע .ג

 (9.3) | אש1(ם8א) = אש1 א אש+ א 0/ ** ₪
 :רשאכ
 .(םויל תוקדב) םדומה לע *מוי איש סמוע -  /אש₪8(1א)
 .(םו*יל תוקדב) םדומה לע עצוממ ימוי סמוע - שנ
 .םדומה לש איש סמוע םדקמ - ומ

 .בשחמה לע ימו* איש סמוע

 (9.4) | 001(ם8א) = 1ש1(םהא) + קש1(ש8א) + /ש1(ם8א)

 :רשאכ
 .(םויל תוקדב) בשחמה לע *מוי איש סמוע - ₪8(0₪1 א)

 .שמתשמה לע ימוי איש סמוע

 (9.פ) טש1(ם8א) = 101(ש8א) + קס א תש1(ם8א) + קש א /ש1(ם8א)

 :רשאכ
 .(םויל תוקדב) שמתשמה לע *ימוי איש סמוע - 0 ש₪8(1א)
 .הספדהה ךלהמב שמתשמה תקוסעת זוחא - קס
 .םינותנ תרושקת ךלהמב שמתשמה תקוסעת זוחא - קם

 .תורכזמ תונח רובע איש יסמוע בישחת ,המגדה םשל ,התע ךורענ

 :םיאבה םינותנה יבגל ויתוכרעה תא רסמ עדימה תכרעמ ןנכתמ

 שמתשמה תקוסעת זוחא איש סמוע םדקמ עצוממ ימוי סמוע דויצה

 תולועפה ךלהמב (םויב תוקד)

 10% "3 175 גצ

 20% 18 90 תספדמ
 1% 5 10 םדומ

 .םינש 3 איה ןונכתה קפוא תפוקתו ,1.1 יתנשה לודיגה םדקמ
 .םויב תועש 7 ןה תונחה תחיתפ תועש

 םויב תוקד 115 אוה בשחמה לע עצוממה ימויה סמועה ,םינותנה יפ לע
 .םויב תוקד 82 אוה שמתשמה לע עצוממה ימויה סמועהו

 .אישה יסמוע בושיח תא התע ךורענ

 :(םויב תוקד) גצה לע ימוי איש סמוע .א
 1701(ם8א) = 75 א 1.3 א 1.1 ** 3 = 129 8
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 :(םויב תוקד) תספדמה לע ימוי איש סמוע .

 קט]1(םהא) = 30 א 1.8 א 1.1 *%+ 3 = 9

 :(םויב תוקד) םדומה לע ימוי איש סמוע
. - 

 אט1(םהא) = 10 א 1.5 א 1.1 *+ 3 = 90

 :(םויב תוקד) בשחמה לע ימוי איש סמוע .ד

 001(ם8א) = 129.8 + 71.9 + 20.0 = 7

 :(םויב תוקד) שמתשמה לע ימו* איש סמוע .ה

 טש1(ם8%א) = 129.8 א 1.0 + 71.9 א 0.2 + 20.0 א 0.1 = 2

 *:מוי איש סמוע עצוממה ימויה סמועה

 הדובעה םוימ % םויב תוקד הדובעה םוימ % םויב תוקד |דויצה

 מממ ו.

 2.0% 1298 17.0% 15 גצה

 1.5% 9 7.8% 30 תספדמה

 8% 20.0 2.7% 10 םדומה

 2% 22.7 27.8% 115 בשחמה

 3.5% 16.2 1.0% 2 שמתשמה

 הלוע ,לשמל ,ךכ .תיתועמשמ הניה סמועה יאיש תעפשה הב ונדש אמגודב

 לש ונמזמ 19.5% תווהמה ,עצוממב םויב תוקד 82-מ שמתשמה לש הקוסעתה

 לש ונמזמ 35%-כ תווהמה ,איש םויב תוקד 146-ל (תונחה לעב) שמתשמה

 .(ןונכתה קפוא תפוקת ףוס אוהש) םינש 3 רובעכ שמתשמה

 שמתשמה תויורשכאל םיטמועה תמאתהל םיכוד 3

 ?םיסמועה תמאתהל ךרוצ רצונ יתמ

 :רשאכ עיפומ הזכ ךרוצ

 שידקהל ,לוכ* וא ,ןכומ אוהש תוקדה רפסמ לע הלוע שמתשמה לע סמועה -

 .עדימה תכרעמל

 תכרעמל שידק* אל יכ ,עבק תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב שמתשמ ,לשמל

 עדימ תכרעמב שמתשמ ,תרחא אמגוד .עובשב םייתעשמ רתוי ולש עדימה

 25%-מ רתו* ולש עדימה תכרעמל שידק* אל יכ ,עבק תיקסע-תישיא

 תועש 8-מ רתוי אל ונייהד ,ולש קסעה תיבב להק תרשמ אוה ובש ןמזהמ

 .החיתפה תועש 40 ךותמ תויעובש

 .שמתשמה לע עצוממה ימויה סמועל סחייתמ הז הרקמ
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 עבקש יברימה תוקדה רפסמ לע הלוע איש סמוע ימיב שמתשמה לע סמועה

 .הלא םימיל שמתשמה

 ולש עדימה תכרעמב עיקשי אל שדוחה ךלהמב יכ ,עבק שמתשמה :אמגודל

 עצוממב תחא העשמ רתו* אל - ימוי עצוממב ונייהד ,תועש 20-מ רתוי

 םושב יכ עבק שמתשמה .(שדוחב הדובע ימ* 20 לש החנהב) הדובע םויל

 לע שמתשמה לע סמועה הלעי אל ,סמוע איש ימיב םג רמולכ ,הרקמ

 .םויב םייתעש

 .לרשפאה יברימה ןמזה לע הלוע דויצ תדיחי לע סמועה

 גצה לע ימויה אישה סמוע ,םויב תועש 7 חותפה רחסמ תיבב ,אמגודל

 .תועש 7 לע הלוע

 :תואבה תוינורקעה סיכרדהמ רתו*י וא דחא םשייל רשפא ןורתפב

 .תויוליעפ לוטיב

 לככ טעמ עגפית עדימה תכרעמש ךכ תושעיהל ךירצ תויוליעפה לוטיב

 תויוליעפ תולגתמ ,תויוליעפה תקידב ידכ ךות ,תובר םימעפ .רשפאה

 .עדימה יתורישב עגפי אל ןהלש לוטיבה רשא ,תויוליפכ וא תורתוימ

 .סמועה תא ןיטקהלו עוציבה ינמז תא ןיטקהל ידכב תולועפה לועיי

 .(םידלקומה םינותנה רפסמ תנטקה) טלקה יגצמ רופיש :אמגודל

 תוסינ י"ע המושר לכב הספדהל םיוותה רפסמ תנטקה :תרחא אמגוד

 .שארמ ספדומ ףיצר הספדה ריינב שומיש י"ע וא טלפה לש שדוחמ

 תועצמאב טלק. תנזה ךלהמב להקה לואשת ךילהת לועי* :תפסונ אמגוד

 הפ לע תויטיא תובושת לבקל םוקמב ,חוקלה י"ע אלוממה ןולאשב שומיש

 .המודכו

 .םירחא םידעומב עוציבל איש ינמזב עוציבמ תויוליעפ תרבעה

 םיחולשמ ינותנ לש הנזה עצב) אל תוליעפב איש תועשב :אמגודל

 .םיקפסהמ ולבקתהש

 תועשל להק תלבק ינמזמ תוכורא תוספדה עוציב תרבעה :תרחא אמגוד

 .הלא םינמזב החגשה אלל הספדהה עוציבו הדובעה תועש רחאלש

 .הקופת תלדגה
 םהבש םירקמב .רתו* ריהמ דויצב םדומה וא תספדמה תפלחה :אמגודל

 תפלחה י"ע הקופתה תלדגה גשות ,תיטיא בשחמה לש הבוגתה תוריהמ

 לעב ןנוכב חישקה טילקתה ןנוכ תפלחה וא ,רתו* ריהמ בשחמב בשחמה

 .רתוי ההובג השיג תוריהמ

 הדלקהב תומלתשה י"ע שמתשמה לש הדלקהה תוריהמ תלדגה :תפסונ אמגוד

 .תרוויע
 בוט ןוגרא י"ע דויצ לש תישעמה הקופתה תא לידגהל רשפא םימעפל

 .דויצה תלעפה לש רתוי

 תופלחה רפסמ תא תיחפמ רשא ,רפושמ תוספדה רדס תעיבק :אמגודל

 .תספדמב ריינה

 שמתשמה תקוסעת לע דויצה תלוביק תוכלשה אשונב רתו* טרופמ ןויד

 .9.6 ףיעסב אבומ דויצה לע םיסמועהו
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 .שמתשמה עבקש יברימה ןמזה יוניש -
 תכרעמ תלעפהל שידקי אל איש סמוע ימיב יכ עבקש שמתשמ ,אמגודל
 תפסונ העש שידקהל םיכסיו ותעד הנשי ,תוקד 90-מ רתוי ולש עדימה
 וא ,תוליגרה הדובעה תועשב הז היהי םא ןיב ,איש ימי םתואב תכרעמל
 .תוליגרה הדובעה תועש רחאל

 ןיב המאתה יא תילגתמ רשאכ םיסמועה תנטקהל תויורשפאה תא ןוחבל בושח
 תלעפהל תוצקהל לוכי וא הצור שמתשמהש םייברימה םינמזה ןיבל םיסמועה
 סמועה תנטקהל תויורשפאה תקידבש ןבומכ .ולש תישיאה עדימה תכרעמ
 לעמ סמוע לש הגירח האצמנ אל םהבש םירקמב םג תצלמומ תכרעמה לועיילו
 .ו:תוזורשפאל

 םינותנה יצבוקל שוודה ןוטחא חפנ 4

 ןוסחאל תוכרעמה בורב שדקומ תישיא עדימ תכרעמ לש ןוסחאה יחפנ רקיע
 שורד הנכותה תוליבחמ קלחל יכ ,רוכזל שי תאז םע דחי .םינותנ יצבוק
 ןוידה ךשמהב .(ןרציה ידי לע ןתינו עובק הז ןותנ) בר ןוסחא חפנ
 םינותנ יצבוק הפנ .םיצבק ןוסחאל שמשמה ןוסחאה הפנל קר  סחייתנ
 .םינותנה ירגאמבש (תורפסו תויתוא) םיוותה רפסמב אטובמ םיבשחוממ

 (טקסיד) יטנגמ ןוטילקת ,חישק יטנגמ טילקת תויהל לוכ* ןוסחאה יעצמא
 םישמתשמ ךכיפלו ,םינטק ןוטילקת יבג לע ןוסחאה יחפנ .יטפוא טילקת וא
 תפנ רשאכ ,תיסח* תונטק תוכרעמב קר דיח* ןוסחא ילככ םינוטילקתב
 הרקמב .םיוות ינוילימ המכ לע הלוע וניא הנכותהו םיצבקה לש ןוסחאה
 רתו* םיהובג ןוסחאה יחפנ רשאכ .םיננוכ ינש לולכל הרמוחה לע הזכ
 לודג לוביק לעב ןוסחא ילכב ךרוצ שי ,םיוות ינוילימ תורשעל םיעיגמו
 יחפנ םירשפאמ םייטפוא םיטילקת יננוכ .חישקה טילקתה ןנוכ אוהש ,רתוי
 .(הלעמו םיוות ינוילימ תואמ) רתוי דוע םילודג ןוסחא

 ןנוכ הרמוחה תללוכ םילודג ןוסחאה יחפנ רשאכ םג יכ ,ריעהל יאדכ

 רקיע הז הרקמב .יטפואה ןנוכלו חישקה טילקתה ןנוכל ףסונב ,םינוטילקת

 יבג לע הנכותו םינותנ תקתעה רשפאל אוה םינוטילקתה ןנוכ לש ודיקפת

 םילבקתמה םינוטילקת תאירקו םירחא םימרוגל םתרבעה םשל םינוטילקת

 עדימ תוכרעמ ןיבל תישיאה עדימה תכרעמ ןיב רשקה והז .םירחא םימרוגמ

 םינותנ תקתעה רשפאל ועה םינוטילקתה ןנוכ לש ףסונ דיקפת .תורחא

 .םיירוטסיה םינותנ תרימש םשלו יוביג םשל םינוטילקת יבג לע הנכותו

 ,תכרעמה תמקה תעב םינותנה חפנ תא הליחת קודבנ םיצבקה חפנ בושיחב
 טחייתהל ונילע היהי םיטילקתה ןנוכ לש ןוסחאה חפנ תעיבק םשל םלוא
 .עדימה תכרעמ לש ןונכתה קפוא תפוקת ףוסב יופצה םיצבקה לש אישה חפנל
 םגו ,םיצבקל ןנכותתש תמיוסמ ןוסחא תטישל סחייתנ אל ,ךורענש בושיחב
 ואטבתי הלא םיחפנ .סקדניא יצבוק ומכ רזעה יצבוק לש םחפנ תא בשחנ אל
 םיצבקה חפנ ןיבש סחיה תא גציימה ,תישעמה הסופתה םדקמ תעיבק תרגסמב
 לע רסמנש יפכ ,םיטילקתה לש ילנימונה חפנה ןיבל לעופב ןסחאל רשפאש
 ןוגרא תטיש יד: לע רקיעב עפשומ תישעמה הסופתה םדקמ .ןרציה ידי
 .תוננכותמה דוביעה תוטישו םיצבקה
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 :ןמקלדכ היהי בושיחה ךלהמ

 .םיצבקה חפנ בושיח -

 .םיצבקה לש אישה חפנ בושיח -

 .חישקה טילקתה ןנוכב שורדה ןוסחיאה חפנ בושיח -

 םיצבקה חפנ בושיח

 תומושר רפסמ לש הלפכמ ידי לע בשחל לכונ צבוק לש ןוסחאה חפנ תא
 .המושר לש עצוממה ךרואב צבוקה

 תורזחה רפסממו התוא םיביכרמה םינושה תודשה ךרואמ עפשומ המושרה ךרוא
 תודש טוריפב רזעינ בוקה חפנ בושיח ךרוצל .תודשהמ דחא לכ לש
 הלבטב .תכרעמה לש ןויפאה בלש ךלהמב ןכוהש יפכ ,המושרה לש םינותנה
 ."תוחוקלל םיחולשמ" רגאמב המושר לש עצוממ ךרוא בישחת גצומ ,7

 "חוקלל םיחולשמ" - המושר ךרוא בישחת :9.7 הלבט

 לכה ךס |עצוממ רפסמ| םיוות םינותנה הדש םש

 םיוות תורזח לש הדשל

 5 חוקל רפסמ 5
 חולשמ תדועת רפסמ
 ךיראת
 :גולטק רפסמ

 תומכ

 הדיחהי ריחמ

 גהנה דוק

 המושרב םיוות כ"הס

 ונסחואיש םיצבקהמ דחא לכל סחייתנ שי ןסחאל שיש תומושרה רפסמ בושיחב
 ךרדב .תועונת יצבוקו תואלבט ,בא יצבוק :חישקה טילקתה ןנוכ יבג לע

 םהש ןויכמ םיירוטסיה םיצבקלו יוביג יצבוקל סחייתהל ךרוצ ןיא ללכ
 .ןנוכה יבג לע םינסחואמ םניא

 ,תאז םע דחי .הליעפה היסולכואה לדוגכ תומושרה רפסמ היה: בא יצבוקב

 םאתהב |,תוליעפ ןנאש |תופסונ תומושר םג  היסולכואב לולכל שי

 .תוביסנל

 בא צבוק םילהנמ םירופיצה יבבוח ןוגרא לש עדימה תכרעמב :אמגודל
 הנשל רבחה ימד תא ומלישש םישנא םיבשחנ םיליעפ םירבחכ ."םירבח"
 "םירבח" ףבוקב .תמדוקה הנשל -רבח ימד ומליש תוחפל וא ,תיחכונה
 רשא ,רבעשל םירבח :םישנא לש תופסונ תוצובק יתש לולכל טלחוה
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 רשק םויק רשפאל ידכב) תונורחאה םינשה שמח ךלהמב םתורבח וקיספה

 תוליעפב ןיינע ועיבהש םידמעומו ,(םתוליעפ ושדחיש הווקתב םתיא

 .ופרטצה אל ןיידע ךא ,ןוגראה

 :אמגודל .ןהב םיללכנה םיטירפה רפסמל ההז היהי תואלבטב תומושרה רפסמ

 רוטאב םיבושייה רפסמל ההז היה* תומושרה רפסמ םיבושי* תלבטב

 תומושרה רפסמ םהבש םירקמ שי ,תאז םע דחי .עדימה תכרעמ לש תוליעפה

 .םיללכנה םיטירפה רפסממ רתוי לודג

 םינוש םיטירפ 100-כ רכומה רחסמ תיב לש עדימה תכרעמב :אמגודל
 לע הברהב הלוע ץבוקב תומושרה רפסמ ."םיריחמה תלבט" +בוק ללכנ
 :תואבה תוביסהמ תאזו ,0

 הקספנ םתריכמש םיטירפ לש ריחמה תומושר תא רמוש רחסמה תיב .א

 תוחוקלל הבושת תתל לכויש ידכ ,הריכמה תקספה רחאל הנש ךשמב

 .םיטירפ םתוא תריכמב םירושקה םיאשונב םירוריב ירקמב

 ריחמה תא רמוש רחסמה תיב - טירפ לש ריחמ ייוניש לש םירקמב .ב

 םירמשנ רבעה יריחמ .טירפה לש םדוקה ריחמה תא םגו יחכונה

 ךיראת יפ לע תינובשח ןקתל תורשפא שי ךכ .תחא הנש ךשמל

 .הנורחאה הנשה ךלהמב תוריכמ יבגל םירוריב ךורעלו חולשמה

 תומושרה רפסמ תא דמוא ,תכרעמב שמתשמה םג אוהש ,רחסמה תיב לעב
 ."םייח"ה םיטירפה רפסממ 4.5 יפ רמולכ ,450-ב %בוקבש

 רפסמ תלפכה יד: לע ,ללכ ךרדב ,תומושרה רפסמ עבקנ תועונת יצבוקב

 רומשל םיצורש םישדוחה רפסמב תוליעפ שדוח ךלהמב רבצנה תומושרה

 .ולא תועונת

 םירופיצה יבבוח ןוגרא לש עדימה תכרעמב "םימולשת" ףבוקב :אמגודל
 80 םילבקתמ עצוממב .ןוגראה *רבח לש םימולשתה יטרפ םירבצנ
 וטילחה ,רבחה תוחכונב ריהמ רוריב רשפאל ידכב .שדוחב םימולשת
 ןתוא וריבעיש ינפל ,םישדוח 12 ךשמב ץבוקב תועונתה תא רומשל
 ,דכיפל .םינוטילקת יבג לע ןסחואיש ,"רבע ימולשת" ירוטסיה +בוקל
 .960-כ היה* תועונתה צבוקב תומושרה רפסמ

 םיצבקה לש םיחפנה םוכט היהי עדימה תכרעמ לש םיצבקה חפנ בושיח

 תכרעמה רובע םיצבקה חפנ בושיח 9.8 הלבטב ןלהל .תכרעמב םילולכה

 .םירופיצה יבבוח ןוגרא לש
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 - עדימ תכרעמב םיצבק חפנ בושיח :9.8 הלבט
 םירופיצה יבבוח ןוגרא

 רפסמ |צבוקה גוס \בוקה םש

 תומושרה

 המושר ךרוא
 תעצוממ
 (םיוות)

 חפנ
 בוקה
 (םיוות)

 םירבח

 םירופיצ

 לש תויפצת *רתא

 םירופיצ

 8 ,0 םימולשת
 12,000 ,0 150| 086 תועונת|םירופיצ תויפצת

 םיצבקה לש איש יחפנ בושיח

50 ,0 
20 

0,000 

 ?ופצה לודיגה אוה םיצבקה חפנב לודיגה לע עיפשמה ירקיעה םרוגה
 הזכ לודיגב דומעל ךירצ ןנכותמה םיצבקה חפנ .ןונכתה תפוקתב תוליעפב
 אישה חפנ .("ןונכתה קפוא תפוקת") ומצעל עבוק ןנכתמהש הפוקתה ךשמב
 .ןונכתה קפוא תפוקת ףוסב חפנה היהי םיצבקה לש

 :האבה החסונה יפ ילע השעיי םיצבקה לש אישה חפנ בושיח

 (9.6) | %(ם8א) < 7 א 02 ** 8
 :רשאכ

 .(םיוותב) םיצבקה לש אישה חפנ - 7 (םש8א)
 .(םיוותב) םיצבקה חפנ - |
 .דויצה לע סמועה לש יתנשה לודיגה םדקמ - 7

 .(םינשב) ןונכתה קפוא תפוקת - 8

 עבק תונמוא ןפסא לש תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמ ןונכת תעב :אמגודל
 הפוצ אוה .םינש 5 תוחפל ותוא תרשל הכירצ תכרעמה יכ ,שמתשמה
 תמקה תעל בשיחש םיצבקה חפנ .ותוליעפ ףקיהב הנשב 10%-כ לש לודיג
 .םיוות 6,900,000 היה רגאמה

 .(1.1 ** 5 = 1.61) 61% לש לודיג יופצ ןונכתה קפוא תפוקת ךלהמב
 .םיוות 10,465,000 ,אופיא ,היהי ןונכתה ךרוצל םיצבקה חפנ

 ןוגרא רובע םיצבקה לש אישה חפנ יבושיח תא ,המגדה םשל ,וישכע ךורענ

 .םירופיצה יבבוח

 .תובורקה םינשה 3 לש הפוקתל ולש עדימה תכרעמ תא ןנכתמ ןוגראה

 םינשב לארשיב הלחש תורפצ יאשונב הלודגה תוררועתהה בקע
 ותוליעפ ףקיהב 12% רועישב יתנש לודיג הפוצ ןוגראה ,תונורחאה

 .ןונכתה קפוא תפוקת ךשמב
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 .םיוות 13,080,000 - םדוק רבכ בשוח יתלחתהה סיצבקה חפנ

 :היה* (םיוותב) םיצבקה לש אישה חפנ
 ש(₪8א) = 13,080,000 א 1.12 ** 3 = 1,689

 חישקה טילקתב שורדה ןוסחאה חפנ בושיח

 תפנ אוה ןרציה ידי לע רסמנש יפכ חישקה טילקתה ןנוכ לש ןוסחאה חפנ
 חפנהמ שולש דע םיימש 95 לודג ןוסחא תפנל קקדז לעופב .ילנימונ
 הכרעה הווהמ חישקה טילקתה לש תישעמה הסופתה םדקמ .םיצבקה לש בשוחמה
 ךכ .םינותנה יצבוק ןוסחאל לצנל רשפאש ילנימונה חפנהמ זוחאה לש
 תישעמה הסופתה םדקמו םיוות ןוילימ 40 וחפנש חישק טילקתב ,אמגודל
 .םיוות ןוילימ 18 לש ללוכ חפנל דע םיצבק ןסחאל רשפא 0.45 אוה ולש
 ילעב םיננוכ רובע קודבל לכונ ,םיצבקה לש אישה חפנ תא ונבשיחש רחאל
 תישיאה עדימה תכרעמ לש םיצבקה ןוסחאל םיקיפסמ םה םאה םינוש םיחפנ
 םאתהב לכהו ,0.6-ל 0.3 ןיב לכ ךרדב םה תישעמה הסופתה ימדקמ .ונלש
 .תלעפומה הנכותב ועבקנש םינותנה דוביע תטישלו םיצבקה ןוגרא תטישל

 םיילנימונ ןוסחא יחפנ ילעב םיננוכ לש םיגוס השולש ןחבנ המגדה ךרוצל
 הסופתה םדקמ יכ ,אמגודה ךרוצל החיננ .םיוות ןוילימ 40-ו 30 ,20 לש
 .0.5 - ההז אוה םלוכ לש תישעמה

 7-77 3 ןנוכ 2 ןנוכ 1 ןנוכ
 46 ,000,0060 0 20,000,000 (םיוות) ילנימונ ןוסחא חפנ
 0-35 *-5 .-35 תישעמ הסופת
 20,000,00880 608 10,000,000 (םיוות) :בר*ימ םיצבק חפנ

 חפנש ןויכמ .םירופיצה יבבוח ןוגרא לש עדימה תכרעמל התע רוזחנ
 ירה ,םיוות 18,376,000-ל עיגמ ,בשוחש יפכ ,םיצבקה לש אישה
 ןוסחאל םיקיפסמ םניא ינשה גוסהמ ןנוכהו ןושארה גוסהמ ןנוכהש
 חפנ לעב אוה ישילשה גוסהמ ןנוכה ,תאז תמועל .םיננכותמה םיצבקה
 .קיפסמ ןוסחא

 ותשיכרל תשרדנה העקשהה ןדמואו דויצה תמישר תנכה 05

 לש ו:תושירדל םיסמועה תמאתה תקידב רחאלו סמועה ינדמוא תנכה ךלהמב
 :דויצה יטירפ לש םהינייפאמ ורדגוה שמתשמה

 .םיטילקתה יננוכב שורדה ןוטחאה חפנ :בשחמה -

 הצירטמ תוספדמב היינשב םיוות - ילנימונה הספדהה בצק :תספדמה -
 .רזיילה תוספדמב הקדב םיפד וא ,הפינמ תוספדמו

 .ילנימונה תרושקתה בצק :םדומה -
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 ריחמ תועצה לבקל תונפל ידכב םיקיפסמ םדומהו תספדמה יבגל םינותנה

 .דויצ יקפס לש (תומגדהו)

 תמצוע תעיבקל ןיידע םיקיפסמ םניא ונידיבש | םינותנה ,תאז תמועל

 וא ,דבעמה יד: לע רקיעב תעבקנ וז המצוע .בשחמה לש השורדה בושיחה

 לדוג ,בשחמה לש הלעפהה תכרעמ ידי לע ,בשחמב םינקתומה םידבעמה

 תקפסמ בושיח תמצוע .םיטילקתה ןנוכב םינותנה רותיא תוריהמו ןורכיזה

 ךלהמב ידמ תיטיא הבוגת תוריהמל םורגת אלש תילמינימה המצועה היהת

 .הווצאב וא ןווקמ טלק תקפה ךלהמבו טלקה תנזה

 :םיאבה םימרוגהמ רקיעב עבונ בשחמה ינייפאמ תעיבקל ישוקה

 .הלועפ לכ עוציבל בשחמה לע סמועה תא בשחל תישעמ תורשפא ןא -

 סמועב םיינוציק םילדבהל םורגל םייושע תונכתה תוכיאב םילדבהה -

 רופישל איבהל הנכותב םירופיש םייושע הלאכ םירקמב .בשחמב רצונה

 סמועה לש תרכינ הנטקה אטבמ השעמלש ,הבוגתה תוריהמב *תועמשמ

 .הלועפ התוא עוציב ךלהמב בשחמב רצונה

 תוחותפ ,תשרדנה בושיחה תמצוע בושיחל הרישי ךרד אצמיתש דע ,ךכיפל

 :ול םיאתמה בשחמה םגד תעיבקל תודחא םיכרד שמתשמה יינפב

 תליבח התוא תא הליעפמה תרחא תישיא עדימ תכרעמ םע האוושה .א

 .הנכות

 תאוושה יד* לע םיאתמה בשחמה םגד והמ ךירעהל רשפא הלאכ םירקמב

 םיעוריאהו תואקסעה רפסמ :תוכרעמה יתש לש תוליעפה ינייפאמ

 הווצאב םידוביע תועצמאה ףטוש תוריש םילבקמה תוחוקל רפסמ ,עובשב

 .המודכו

 ידיב השענ הנכותה חותיפ רשאכ ,הנכותה חתחתפמ לצא יוסינ תכירע .ב

 .רז םרוג

 תפלחהל המכסה ךות ,דויצה קפס ידי לע רסמנה דויצב יוסינ תכירע | .ג
 ,רתו* הנטק וא ,רתו* הלודג בושיח תמצוע לעב םגדב בשחמה םגד

 2 .ךרוצל םאתהב

 .החמומ םע תוצעייתה .ד
 תוכרעמ םע האוושה לע ,יאדוול בורק ,ותעד תווחב ךמתסי החמומה

 יוסינ תכירע רידסיו עיציש וא ,('א ךרד האר) ןהב הסנתהש תומוד

 .('ג ךרדו 'ב ךרד האר) ליעל עצומכ

 לע היה* ,םיילכלכ םילוקישו בושיח תמצע ,הקופת לש םילוקישל ףסונב
 :ןוגכ ,םינוש תוכיא ילוקישו תוחונ ילוקיש םג לוקשל שמתשמה

 םילדגב םיגצ ןיב הריחבו ,עבצ-דח גצ ןיבל ינועבצ גצ ןיב חהריחב -

 .תונוש הגוצת תויוכיאו םינוש
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 םינפוגה ןווגימ יפל ,הספדהה תוכיא יפל תוספדמ ןיב הריחב -
 .המודכו ריינה תנזה תויחונ יפל ,(עסתְספ)

 :אבה דויצה תשיכר תא לוקשי שמתשמהש יוצר הלא דויצ יטירפל טרפ

 יקזנ ינפמ םירבצמ תועצמאב עדימה תכרעמ תא החיטבמה ,קספ-לא תכרעמ -
 תוכרעמל רתו* הבושח תיארנ וזכ תכרעמ תשיכר .תימואתפ למשח תקספה
 עדימ תוכרעמב םג תינויח תויהל הלוכי ךא | ,תויקסע-תוישיא עדימ
 .תויטרפ-תוישיא

 עדימ תוכרעמל תעצומה יוביגל הליגרה ךרדה ,יוביגל טרס ןנוכ -
 םו: ףוסב םינוטילקת יבג לע םיצבקה תקתעה לע תססובמ תוישיא
 תעגיימ תויהל הלולע וז ךרד .םירחא םיעובק םידעומב וא ,הדובעה
 הקתעה .םילודג םיצבק וא םיצבק לש בר רפסמ קיתעהל שי רשאכ ידמל
 לכ לש ומויסב ,םינוטילקת 20 לשמל ,םינוטילקת לש לודג רפסמ לש
 תכרעמ תוששואתה ךלהמ םג ,ןכ לע רתי .הבר החריט הניה הדובע םוי
 ותוא תא אורקל היהי ךירצ יכ ,לברוסמו ךורא היהי הלקת רחאל עדימה
 ריהמ עוציב רשפאמ יוביגל טרסה ןנוכ .יוביגה ינוטילקת לש רפסמ
 לוקשל צלמומ ךכיפלו ,הלאכ םירקמב תוששואתההו *וביגה לש טושפו
 ההובג תורידתב יוביג תולועפ עצבל שרדני ןהבש תוכרעמב ותשיכר
 .לודג אוה יוביג תלועפ לכב םינותנה חפנ רשאכו

 תימויה הקוטעתה ךשמ לע הרמוחב תועקעהה ףק'ה תעפטה 6

 יתשכר וליא "ח*וורמ" יתייה המ ,ומצע תא שמתשמה לאוש תובר םימעפ
 ונננעל .רדגומ יתלבו יללכ אוה הלאשה חוסינ ?רתוי "בוט" דויצ
 ההובג תלוביק לעב בשחמ דויצ תשיכר לש העפשהה היהת המ הלאשל םצמטצנ
 תובישח תלעב היהת וז הלאש ?שמתשמה לש תימויה הקוסעתה ךשמ לע רתוי
 עדימה תכרעמ תלעפהל שמתשמה לע לטומה סמועה הלועש לככ רתו* הבר
 .ולש

 :ןלהל טרפנ רשא ,תויורשפא רפסמ תודמוע שמתשמה ינפב

 בשחמה

 םידבעמ לע םיססובמה םיישיא םיבשחמ םיעצומ קושב :בושיחה תוריהמ .א
 ךכ | .תינייפוא בושיח תוריהמ תונוכת דבעמ לכל רשאכ |,םינוש
 .80386 גוסמ םידבעממ רתו* םייטיא 80286 גוסמ םידבעמ ,אמגודל
 תוריהמ") בשחמה לש תימינפה תוריהמה אוה העפשה לעב ףסונ םרוג
 םיבשחמב ,אמגודל ךכ .(אמ2) "צרה הגמ" תודיחיב תדדמנה ("ןועשה
 היהי צרה הגמ 12 ולש בושיחה בבסש בשחמ ,80386 דבעמ לע םיססובמה
 .ארה הגמ 20 ולש בושיחה בבסש בשחממ רתוי יטיא

 ןילנעל הבושחה ןנוכה לש תירקיעה הנוכתה :חישקה טילקתה ןנוכ .ב
 יכילהתב יוטיב ידיל האב רשא ,םינותנל השיגה תוריהמ איה סמועה
 תויפלאב תדדמנ השיגה תוריהמ .דועו הקתעה ,עדימ רוזחא ,ןוכדע
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 םיטילקת יננוכ םויכ | םיעצומ קושב .השיגל (תוינש ילימ) | היינש

 ילימ 10 דעו 40-מ םוחתב ןהלש השיגה תויוריחמש םיישיא םיבשחמל

 ןנוכ  ריחממ רתוי הובג ריחמ םיטילקת ןנוכ  ריחמ .השיגל תוינש

 ,יטיא

 םימיוסמ םיבצמב יושע בשחמה לש ןורכיזה לדוג .ןורכיזה לדוג .ג

 העקשה הלאכ םירקמב .םידוביעה עוציב תוריהמ לע העפשה לעצב תויחל

 םידוביע עוציבל שרדנה ומזה תא רצקל היושע ןורכיזה תלדגהל תפסונ

 .תיאדכ הניחו

 לש הקוטעתה ןמז תא ןיטקת םידוביעה תוריהמ תלדגהב העקשה ,ללככ

 תיתועמשמ העפשה בשחמה לש דוביעה תוריחמ תלדגהל ןיא ללכ ךרדב .תוחוד םידוביעה עוציבל לעופב ןיתממ אוה םהב ןמז ?קרפ םתוא יבגל סר שמתשמה

 תונמויממ תידעלב טעמכ םיעפשומ םהש ןויכמ ,הדלקהל םישרדנה םינמזה לע

 .הדלקהה תעצובמ ובש בצמהו טלקה תלבס תרוצמ ,דילקמה
 םדומהו תספדמה

 תרבעה ינמז תאו הטפדהה ינמז תא הניטסמ רתוי םיריחמ םימגד תשיכר

 םע דחי .םימגדה לש תוילנימונה תויוריהמה ויבש סחיב בוריקב םינותנ

 ינמזב הנטקההמ קלח קר היהי שמתשמה לש הקוסעתה ינמזב ןוכסיחה ,תאז

 .בושיח תמגוד וישכע ךורענ .(ולש הקוטעתה ומז יזוחאל םאתהב) םינותנה תרבעהי הספדהה

 תכרעמ םיקהל ןווכתמה (9.1/ ףיעס האר) "וינבי יבא" רחסמה תיב

 ,הרמוחל תפסוג העצה תויאדכ ןוחבל טילחה תיקסע-תישיא עדימ

 הנ ושאר העצה דויצה ינמזב רכינ ןוכסיח גישהל הווקתב הרמוחה תמר רופיש הרקיעש

 צרה הגמ 16 ,80386 בשחמ צרה הג

 ,ש"לס 150 הצירט תספדמה
 היינשטל םיוות 20 הצי רטמ

 היינטל תויביס ל ,0 ,היינטל תויביס 10 םדומה
 ,טלקה לש הדלקהה ינמז רוציסל איבי אל שדחה בשחמה יכ םיחינמ ונא

 הלבטב גצומ הנושארה העצהה יפ לע גצה לע עצוממה טמועה בישחת .טלפה תולועפמ תחא לכ ךשמ תא הקד 0.1-ב רצקי ךא

 שומיש) תשדחה העצהה יפ לע גצה לע עצוממה טמועה בישחת 9%

 .9.9 הלבטב גצומ (ריחמה בשחמב
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 - (םויל תוקד) גצה לע עצוממה סמועה בישחת :9.9 הלבט
 .(ריהמ בשחמ) השדח העצה "וינבו יבא" רחסמ תיב

 תלועפה םש

 6*(1 20 חולשמ י*נותנ
 64. 5 חוקל םולשת ינותנ
 15. 1.0 שדח חוקל ינותנ
 25. 0-5 תינובשח
 24 0.1 טירפ ריחמ
 6 0.2 טירפל יאלמ תרתי
 1 0-8 חוקל לש בוח תרתי

 העצהבש דויצב םישמתשמ רשאכ ,עצוממה ימויה סמועהש |ןויכמ
 ךוסחת ריהמ בשחמב בשחמה תפלחהש ירה ,תוקד 226 אוה ,הנושארה
 בשחמה גצ לע סמועה ןמזמ 12%-כ םיווהמה ,םויל תוקד 28 עצוממב
 .תדלקמהו

 תספדה :הספדה תולועפ יתשל סחיית) תספדמה לע סמועה בושיח ךרוצל
 בישחתו הספדהה :תולועפ יטרפ .ינכדע ימו* ןוריחמ תספדהו תוינובשח
 יכ ,םיחינמ ונא בישחתה ךרוצל .9.10 הלבטב אבומ תספדמה לע סמועה
 .0.6 אוהו תוספדמה יתשל ההז תישעמה הקופתה םדקמ

 הריהמ תספדמב העקשהה יכ ,תוארל לכונ 9.10 הלבטב ןויע ךותמ
 .הספדהה ןמזמ 57%-כ םיווהמה ,םויל תוקד 12.81 ךוסחת

 םילבקתמה םיטירפה ןוריחמ ינוכדע תלבקל אוה םדומב ירקיעה שומישה
 עצוממב םיסחייתמ םינוכדעה .רחסמה תיב ךייתשמ הילאש תשרה זכרממ
 םיחינמ ונא .םיוות 40 אוה ןוכדע תמושר ךרוא רשאכ ,םיטירפ 100-ל
 .0.5 - תישעמ הקופת םדקמ ותוא ילעב םה םימדומה ינש יכ

 ,היינשב םיוות 150 אוה יטיאה םדומה לש ילנימונה הרבעהה ' בצק
 ךשמש ןאכמ .(הקדב םיוות 4,500) היינשב םיוות 75 ישעמה בצקהו
 .הקד 0.89 היהי ןוריחמה ינוכדע לש הרבעהה
 ,היינשב םיוות 600 אוה ריהמה םדומה לש ילנימונה הרבעהה בצק
 ךשמש ןאכמ .(הקדב םיוות 18,000) היינשב םיוות 300 ישעמה בצקהו
 .הקד 0.22 היהי ןוריחמה ינוכדע לש הרבעהה
 רשא ,הרבעהה ןמזמ 75% 'לש ןוכסיחל איבמ ריהמה םדומב שומישה
 .עצוממב םויב הקד 0.67 - דואמ ןטק ופקיה ונלש הרקמב



 - תספדמה לע עצוממה סמועה בושיח :9.10 הלבט
 "וינבו יבא" רחסמה תיב

 כ"הס| הספדה בצק|םינמיס טיפדתה

 םויל| םינמיס)
 עצוממב (הקדל הקפהב| תעצוממ

3 0 %-00 
17/0858 00 10 2, - 

 22.01 | 22.01 | תיטיאה תספדמב עצוממב םויל תוקד כ " ה ס

1%(08 12000 %00 
02 12000 80 | -- 

 | 9.6 | | 9.6 | הריהמה תספדמב עצוממב םויל תוקד

 (תיטיאיתטפדמ) הנושאר העצה

 תינובשח

 :מוי ןוריחמ

 (הריהמ תספדמ) השדח העצה

 תינובשח |
 :מו* ןוריחמ

 ןווקמ

 הווצא

 כ " ה ס

 העקשה תשרודה השדחה העצהה תויאדכ לש ללוכ ןזאמ ךורעל רשפא התע
 ונא האוושהה תא .רתו* ההובג תלוביק לעב דויצ תשיכרל תפסונ
 ונא .שמתשמה לע סמועה יבגלו בשחמה לע סמועה יבגל םיכרוע
 תרבעה ןמזמ 20%-בו הספדהה ןמזמ 30%-ב קוסע שמתשמה יכ ,םיחינמ
 תא דרפנב ןחבנ גצה לש הקוסעתה ןמז תאוושהב .תרושקתב םינותנ
 הרקמב בשחמה תלוביקלו תויה ,טלפב הקוסעתה תאו טלקב הקוסעתה
 טוריפ .טלפה תקפהב גצה תקוסעת ינמז לע קר העפשה שי ונינפלש
 .9.11 הלבטב אבומ בישחתה

 - שמתשמה לעו בשחמה לע םיעצוממה םיסמועה בישחת :9.11 הלבט

 - "וינבו יבא" רחסמה תיב
 ריהמ דויצ םע יטיא דויצ תאוושה

 לע סמועה לע סמועה סמועה
 (םוי/ד) שמתשמה (םוי/ד) בשחמה םויל/ד

 העצה העצה
 הנושאר

 201.06| 232.76 | 208.89 3 (םויל תוקד) כ"הס
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 בשחמה לע סמועה היהי הנושארה העצהה יפ לע יכ םיאור הלבטה ךותמ
 בשחמה לע סמועה השדחה העצהה יפ לעו ,םויל עצוממב תוקד 247-כ
 לש הקוסעתה ןמזב 17%-כ לש הנטקה גשותו תוקד 208-כל ןטקי
 .בשחמה

 לע הדובעה סמוע לע היופצה הכלשהה איה הברהב הבושח האצות
 ונא ןאכ .ומצעבו ודובכב יבא ,קסעה להנמ - ונלש הרקמב ,שמתשמה
 עצוממב קוסע יבא היהי הנושארה העצהה יפ לעש דועב יכ םיאצומ
 (יבא) שמתשמה היהי השדחה העצהה יפ לעש ירה ,םויב תוקד 233-כ
 ןמזמ 14%-כ לש ןוכסיח גשוו םויב תוקד 201-כ קר עצוממב קוסע
 .עדימה תכרעמ לועפתב ולש הקוסעתה

 אבא" ריעהו האוושהה תואצותב תורצק ןייע ,יבא לש ורוכב ונב ,ינב
 ףוס ףוס רובעל ךרובע היהי ליעומ רתו* הברה ,םיפסכה לכ לע לבח
 לכותש קפס ילב .רובעתש ןמזמ שקבמ ינאש תרוויע הדלקהל סרוק
 לכמ םיילפכ היה* ךנמזב ןוכסיחהו ,הדלקהה ןמז תא תיצחמל ןיטקהל
 בצק רופיש יכ ,הארמ הלבטב לק ןויע ."רפושמה דויצה םע גישתש המ
 75.5-ב עצוממב שמתשמה לע סמועה תא ןיטקהל םנמא יושע הדלקהה
 העקשהה י"ע תגשומה סמועה תנטקהמ 2.5 י5 טעמכ ,םויב תוקד
 .דויצב

 פמזבו בשחמה לש הקוסעתה ינמזב ןוכסחה יכ םיאצומ ונא | ,יופצכ
 ,דויצה לש תלוביקב לודיגה רועישמ הברהב םילפונ שמתשמה לש הקוסעתה
 שי ,ללככ .עדימה תכרעמ לועפתב ךורכה ישונאה םרוגה בקע רקיעב תאזו
 םא ,הקוסעתה ינמז יבגל תויופצה תויועמשמה תא ןפוגל םעפ לכ ןוחבל
 .בשחמה דויצ תלוביק תבחרהב םיבאשמ ועקשוי

 הטילקו רודיש תוריהמ וא ,הספדהה תוריהמ רופיש לוקיש תובר םימעפ
 וא תינובשחה תשגה תוריהמב רחא לוקיש .עצוממה ימויב ןוכסיחב וניא
 םינותנ תגצה תוריהמב וא ,קפלדב ןיתממו דמועה חוקלל תספדומה הלבקה
 .קסעה תיב לש תורישה תוכיא לש לוקיש אוה ,תרושקתב םילבקתמה

 לש התמאתהל תפסונ הקידב ותויהב םג איה ןונכתה לש הז עטק לש ותובישח
 לש םיילועפתה םידדצב תדקמתמ הקידבה ,םעפה .שמתשמל עדימה תכרעמ
 לע יופצה סמועב דחוימבו בשחמה לע יופצה סמועב ,תישיאה עדימה תכרעמ
 שמתשמה לע ,היהתש לככ תללכושמו הבוט תננכותמה תכרעמה אהת .שמתשמה
 .ויתולורשפאל םיאתהל בייח תכרעמה לש לועפתה סמוע יכ ,דימת רוכזל
 תכרעמב ידמ הובג תויהל לולע עובשב תועש עברא לש עצוממ סמוע םימעפל
 היושע תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ ,ןפוא ותואב |.תיטרפ-תישיא עדימ
 תומישי רקח .תועש 8 לש ימוי איש סמועב שמתשמה תא סימעת םא לספיהל
 רקח יאשונב ןוידה ךשמה .תומישיה רקחב ןושאר ךבדנ אוה הרמוחה
 .םיאבה םיקרפב תומישיה
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 10 קרפ

 הנכותה - תומישי רקח

 תרבח ידי לע תעצומה "םיזרב" הנכותה תליבח תא שוכרל יל יאדכ םאה -

 יד* לע תעצומה "םימסק" הנכותה תליבח תא שוכרל יאדכ וא ,".ס.נ.מ"

 ?".ג.ב.א" תרבח

 לש אלמ חותיפ רשפאל לוכ* "ףלא" םימושיי ללוחמ תרזעב תונכתה םאה -

 תא תושעל ללוחמה תרזעב לכוא םאה ?יתננכתש תישיאה עדימה תכרעמ

 ?ימצע תוחוכב שרדנה תונכתה

 תונכתה תפשב וא ,"הנח" תונכתה תפשב תנכתל ילש הרקמב ףידע םאה -

 ?":רוא"

 תכרעמה תמקה ךשמ תא רצקל לכו: ןכא םימושי* ללוחמב שומיש םאה -

 ?:תועמשמ ןפואב

 עבקש תופולחה תא בצעל אב אוהש תעב שמתשמה תא תוקיסעמ הז גוסמ תולאש

 תונושה תויורשפאה לש תיתטיש הקידבל .הנכותה חותיפ ךרד םוחתב ומצעל

 .הז קרפ שדקומ שמתשמה ינפב תודמועה

 :םיאבה םיאשונב קוסענ הז קרפב

 .הנכות תליבח תבלשמה הפולח רובע הפידעה הנכותה תליבח תריחב -

 שומיש לע תססובמה הפולח רובע ףדעומה םימושייה ללוחמ תריחב -

 .ללוחמב

 תפשב שומיש לע תססובמה הפולח רובע תפדעומה תונכתה תפש תריחב -

 ."הליגר" תונכת

 תוססובמה תופולח תאוושהב תוקסוע שמתשמה תא תוקיסעמה תופסונ תולאש

 םהיטביהב הלא םיאשונ .תכרעמל הנכותה חותיפל תונוש םיכרדב שומיש לע

 ןודנ םייגולונכטהו םיילועפתה םהיטביהבו ,11  קרפב ונוד:* םיילכלכה

 .12 קרפב
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 לש :האוושהו תישיא עדימ תכרעמל הנכותה חותיפ יכרד לש יללכ רואית
 חותיפ םעו םימושיי ללוחמ תרזעב ימצע חותיפ םע הנכות תליבח תשיכר
 .(1.1 ףיעט) רפסה לש ןושארה קרפב םיאבומ "ל:גר" תונכתב ימצע

 תפדעומה הנכותה תליבח תריחב 1

 הננכותש תישיאה עדימה תכרעמל הנכות תליבח רותיא

 קושב תועצומה הנכותה תוליבח עפש חכונל ועתפו* יאדו םיארוקהמ המכ
 דע שולש לש רחבמ םויכ אוצמל רשפא םיצופנו םייללכ םיאשונב .יללארשיה
 תורשע .הזמ רתוי וליפא - םימיוסמ םיאשונבו ,תונוש הנכות תוליבח שש
 ,ילארשיה קושב םויכ תוצפומה ,תוישיא עדימ תוכרעמל הנכות תוליבח
 צראב וחתופ ןבורב הנכותה תוליבח .םיאשונ לש דואמ לודג ןווגמ תופיקמ
 רשפא ,ףסונב .ףראה יאנתל ומאתוהש ל"וחמ הנכות תוליבח - ןטועימו
 לכ אלל ,תירוקמה ןתרוצב צוח תרצותמ הנכות תוליבח םג ראב שוכרל
 .תומאתה

 .הנכותה ןרצי לש םיריחמה תוינידמ יפ לע - תוחפ אלו (יתיב-יטרפ וא יקסע) דעיה קוש לש ויפוא ,דעיה קוש לדוג ,תאלממ איהש תויצקנופהו הנכותה תליבח ףקיה יפל לכהו םילקש יפלאל םילקש תורשע ןיב םיענ הנכותה תוליבח לש ןהיריחמ .םיישיא םיבשחמו הנכות קווישב תוקסועה תויונחבו הנכותה יתב יד: לע רקיעב תורכמנ הנכותה תוליבח

 תכרעמ לש םוחתב תילארשי הנכות תליבח לש המויקל תופצל רשפא יתמ
 ?ךלש תישיאה עדימה

 אוה תננכותמה תיקסע-תישיא עדימה תכרעמ לש יקסעה םוחתה רשאכ -
 םיבר םילאיצנטופ םייקסע םישמתשמ שי רשאכ ,תורחא םילמב .צופנ
 לוהינ וא ,יאלמ לוהינ ,תונובשח תלהנה :אמגודל .וזכ הנכות תליבחל
 .םייניש תאפרמ

 תיטרפ-תישיאה עדימה תכרעמ אשונב תיטרפה | תוניינעתהה רשאכ -
 רפס ,יתיב םינופלט רפס :לשמל .הלודג תויהל היושע תננכותמה
 .ישיאה קנבה ןובשח לוהינ ,יטרפ םינוכתמ

 שומישה םא ךא ,לודג וניא יופצה םישמתשמה רפסמ םא םג ,םוחת לכב -
 וא םילודג תונוכסח איבהל יושע הז םוחתב תישיא עדימ תכרעמב
 תוליבח ילארשיה קושב תועצומ ,אמגודל ,ךכ .שמתשמל םילודג תונורת*
 תעד ירקס לוהינל ,תוריקח דרשמ לוהינל ,זג תונכוס לוהינל הנכות
 .להק

 ריחמת :םיאבה םימוחתב תוקסועה תוילארשי הנכות תוליבח שוכרל רשפא לשמל ךכ .ליעל רומאה לכלו תויפיצה לכל דוגינב ,םוחת לכב -
 הסינכ לע חוקיפ ,אשידק הרבח לוהינ ,םוינימולא ירצומ לעפמל
 .תובצחמ לוהינ ,םיגווטמ םירוזיאל
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 הנכות תליבח לש המאתהה תקידב

 תכרעמ יכרוצל םיאתהל תויושעה רתו* וא תחא הנכות תליבח הרתואש רחאל

 המאתהה תדימ תאי ןוחבל התרטמש הקידבה תכרענ ,תננכותמה תישיאה עדימה

 תועצומה הנכותה תוליבח ךותמ וזיא עובקלו תעצומ הנכות תליבח לכ לש

 .רתויב המיאתמה איה

 הקידבה .ךד: לע ןכוהש עדימה תכרעמ לש ןויפאה אוה הקידבה סיסב

 עדימח :תכרעמ לש ןויפאה ןיבל תעצומה הנכותה תליבח ןיב תוושהל תנווכמ

 :םיבלש ינשב ךורעל יוצר הקידבה תא .השורדה

 עדימה יתוריש ןיב םיללכנה םישורדה (םיטלפה) עדימה יתוריש תקידב .א

 .תעצומה הנכותה תליבח לש

 תליבחב םירסחה םישורד עדימ יתוריש תלבקל תויורשפאה תקידב .ב

 .הנכותה

 .הנכותה תליכחכ םיללכנה עדימה יתוריש תקידב :יא בלש

 אוה ןכלו הליבחה לש דעיה קוש תא ביחרהל ןי*נועמ הנכותה תליבח חתפמ

 עדימ תוריש לכ לולכ: הביס התואמ .םיתוריש ןווגמו בר רפסמ הב ללוכ

 תוחוקלה ברָימ לש םהיכרוצ לע תונעל רומאה ,תודש לש לודג רפסמ (טלפ)

 תרגסמב יכ ,שמתשמה אצמי םהבש םירקמה םיחיכש ,ךכיפל .דעיה קושב

 םהב ןימע לכ ול ןיאש דואמ םיבר םיתוריש ול םיעצומ הנכותה תליבח

 .הנכותה תליבח תרגסמב ול םיעצומה םיטלפהמ ןטק קלחב קר ןיינועמ אוהו

 יפכ ,שורד טלפ לכ רובע ןוחבל שי הקידבה לש ןושארה בלשה ךלהמב

 ליבקמ טלפ לש ומויס תא ,תננכותמה תישיאה עדימה תכרעמב ןייפואש

 הנבמ תא תוושהל שי - הזכ טלפ רתוא רשאכ .תעצומה הנכותה תליבחב

 .תישיאה עדימה תכרעמ ןויפאב ןנכותש תודשה הנבמ םע טלפה לש תודשה

 :ולאמ תחא תויהל הלוכ* שורד טלפ יבגל הקידבה תאצות

 .שורדה טלפה לש ןויפאל ואולמב םיאתמ עצומה טלפה .א

 טלפב םילולכה םינותנה תודש לכ תא עצומה טלפה ללוכ הזכ הרקמב

 .שרדנה

 תודשה ךא ,שרדנה טלפה לש ןויפאל ואולמב םיאתמ וניא עצומה טלפה .ב

 עדימה יתוריש תא םייקל רשפאו ,םיילוש םה עצומה טלפב םירסחה

 .םהידעלב םג ןיקת ןפואב

 .שורדה טלפל ריבס יפילחת טלפ העיצמ עדימה תליבח | .ג

 בוח תרתי: בצמ" גצמ שרדנ קסע לוהינל עדימ תכרעמ ןויפאב ,אמגוד

 בוח תורת: לש ימו* חוד" עצומ הליבחה תרגסמב וליאו "(דיחי) קפסל

 ."םיקפסל
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 .שרדנה תא יקלח ןפואב קר אלממה טלפ העיצמ הנכותה תליבח .ד
 .ןונכתה יפ לע םישרדנה "חוקלה לש בוחה תרתי"ו "חוקלה לש ןופלטה רפסמ" םיינויחה םינותנה תודש תא ללוכ וניא ךא ,םהיתובותכו תוחוקלה תומש תא ללוכ "תוחוקלה תמישר" עצומה טלפה ,הכאלמ תיב לוהינל הנכות תליבחב :אמגודל

 ,שרדנה טלפה תא תללוכ הניא הנכותה תליבח .ה

 .(תונורחאה תשורשפאה יתשמ תחא יפ לע איה הקידבה תאצות רשאכ) השירדה תא הז בלשב תאלממ הליבחה ןיא םרובעש םישורדה םיטלפה לכ לש תמישר ךורעל שי ליבקמב .(תונושארה תויורשפאה שולשמ תחא יפ לע איה הקידבה תאצות רשאכ) ןושארה בלשב רבכ השירדה תא הנכותה תליבח תאלממ םרובעש םישורדה םיטלפה לכ לש המישר תנכהב הקידבה לש הז בלש םכסל רשפא

 .היינשה המישרב םיללכנה םיטלפ תקפהל תויורשפא הקידבה לש ינשה בלשב םיאצומ תובר הנכות תוליבחב

 .הנכותה תליכחב םירטחה םישורד עדימ יתוריש תלכקל תויורשכאה תקידב :'ב בלש

 .תנכתמ וניאש םדא ידיב עוציבל תנתינו ,דואמ הטושפ איה הזכ ףסונ טלפ תקפהב הכורכה הדובעה ללכ ךרדב י.הליבחה ידי לע םיעצומה הלאל רבעמ םיפסונ םיטלפ תקפהל םילכ תוליכמ רשא ,"תוחותפ" הנכות תוליבח ןה םויכ תוקוושמה הנכותה תוליבח בור

 :תואבה תויורשפאהמ רתוי וא תחא ,ללכ ךרדב ,ןה "החותפ" הנכות תליבחב תועצומה תויורשפאה

 .טלקב רבכ םיללכנ הלאה טלפה תודשש יאנתב םייק טלפל תודש ףיסוהל תורשפא .א
 ."חוקלל יארשא תרקת"ו "חוקלה רפסמ" תודשה תא ,"תוחוקל ןופלא" םייק טלפל ףיסוהל רשפא קסע לוהינל הנכות תליבחב :אמגודל

 .תוחוד ללוחמ בלושמ הז גוסמ הנכות תוליבחב .טלקב רבכ םיללכנה םינותנ תודש לע ססבתמה שדח טלפ ףיסוהל תורשפא .ב

 .הליבחה לש םיטלפב תודש םתוא תללכהו טלק יגצמל תודש ףיסוהל תורשפא .ג
 ."רפסה לש יברימה הלאשהה ךשמ" הדש ףסותי "הרזחהב רוחיא לע ארוקל הארתה בתכמ" טלפל וליאו ,"רפסה רוביח תנש" הדש ףסותי םירפסה גולטקל :האבה הרוצב הנכותה תליבחב םימייפ םיטלפל ופסותי הלא טלק תודש ."רפסה לש יברימ הלאשה ךשמ"ו "רפסה רוביח תנש" תודש תא "שדח רפס" טלקה גצמב ףיטוהל תרשפאמ הירפס לוהינל הנכות תליבח :אמגודל
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 תליבח תללוכ וז תורשפא יפ לע .םיטלפו טלק יגצמ ףיסוהל תויורשפא .ד
 תגרד תא גישת איה ךכבו ,הב בלושמה םימושי* ללוחמ הנכותה
 ךרדב ,םיטעממ הז גוסמ הנכות תוליבחב .רתויב ההובגה תוחיתפה
 שכורל םיעיצמו ,הליבחב םיללכנה םירמגומ םיטלפ תנכהב ,ללכ
 .ול םירסחה םיטלפה תא ומצעב תנכתל הליבחה

 תא תעצומה הנכותה תליבח תרזעב קיפהל תויורשפאה תא ןוחבל שמתשמה לע

 המישרב םיללכנה םיטלפ) ידיימ ןפואב הקפהל םינתינ םניאש םיטלפה

 תליבחש םילכהו תכרעמה תוחיתפ לע ןרציה תרהצהב קפתסהל ןיא .(היינשה

 ,השעמל הכלה ולא תויורשפא ןוחבל שי אלא ,ותושרל הדימעמ הנכותה

 הקידבה .םירסחה םיטלפה תא תא קוושמה וא הנכותה ןרצי תרזעב קיפהלו

 תליבח .שרדנה טלפה תלבקל דע םישרדנה תונכתה יבלש לכ תא לולכל הכירצ

 היהי רשפאש ידכ ,ועצובש תונכתה תופסות תרימש תא רשפאל הכירצ הנכותה

 .ךרוצה תעב דיתעב םהב שמתשהלו רוזחל

 היינשה המישרבש םיטלפה י*גוסמ דחא לכל תגציימ אמגוד לולכל שי הקידבב

 קיפהל תלוכיהו תושימגה תדימ תא תואדווב עובקל לכו* שמתשמהש ידכ

 ,תובר וא תוטעמ ,הדובע תועש תעקשה שורדל היושע הקידבה .םירסח םיטלפ

 תורהצה לע תכמתסמה "רוציק ךרד" לכ יכ ,רוכזל שי םלוא .ןיינעל םאתהב

 לש ףוטחו יקלח עוציב וא הקידבהמ תוענמיה ךות ,קוושמה וא ןרציה

 .רתו* רחואמ דעומב השק הבזכאל שמתשמה תא איבהל הלולע ,תוקידבה

 הנכות תוליבח תאוושה

 ידכ תישענ הנכותה תומישי רקח לש הז בלשב הנכותה תוליבח תאוושה

 לע תססובמה הפולחמ קלחכ ,רתויב המיאתמה הנכותה תליבח תא רוחבל

 רפסמל סחייתהל ש* הנכותה תוליבח תאוושהב .הנכות תליבחב שומיש

 .םיירקיע םיאשונ

 :שמתשמה יכרוצל הליכחה לש המאתהה תדימ

 עדימה יתוריש תועצמאב םישורדה עדימה יתוריש תא קיפהל תורשפאה

 .הנכותה תליבחב םיללכנה

 םימושי* ללוחמ תועצמאב םישורדה עדימה יתוריש תא קיפהל תורשפאה -

 .הנכותה תליבחב ללכנה

 .דיתעב עדימ יתוריש תפסוהל הנכותה תליבח תושימג -

 הנכות יתב םיקפסמש םיוולנה םיתורישה ןיב .םיוולנ םיתוריש תונימז -

 הנכותה תקזחא תוריש תא תונמל רשפא םהלש הנכותה תוליבחב םישמתשמל

 ינוכדע ,ףטושה לועפתה ךלהמב תולגתמה הנכות תולקת ןורתפב עויסל
 .'דכו תויללכ תואלבט לש םינוכדע ,הנכותה
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 :שומישה תוחונ

 ללוכ ,שמתשמה לש םיידוחייה םיכרצל הנכותה תליבח תמאתה תוחונ -
 .םישורדה םינותנה יצבוק תמקה

 .הנכותה תליבחב ףטושה שומישה תרחונ -

 .שמתשמה ידי לע לעפומה םושייב תופסותו םייוניש עוציב תוחונ -

 .הנכותה תליבח םע שמתשמל םיקפוסמה רחאה דועיתה תוכיאו "שמתשמל ךירדמ"ה תוכיא -

 :הנכותה תיב

 .הנכותה תיב לש ותונימא -

 .הנכותה תיב עיצמש םיוולנה םיתורישה לש תוכיאו תונימא -

 :תויולע

 .הנכותה תליבח תשיכר ריחמ -

 .הנכותה חותיפב עיקשמ אוהש ןמזל יפסכ ךרע סחיימ אוה רשאכ וא ,שמתשמה ידי לע עצובמ וניא תונכתה רשאכ ,םירסח עדימ יתוריש תקפהל שרדיתש תונכתה תדובע תולע -

 .הנכותה תקזחאב עיקשמ אוהש ןמזל יפסכ ךרע סחיימ אוה רשאכ וא ,שמתשמה ידי לע תעצובמ הניא הקזחאה רשאכ - המודכו הנכות תולקתב לופיט ,םינוכדע עוציב תולע -

 .דועו םישדחה םיצבקה לש םינותנה הנבמל םימייק םינותנה יצבוק תבסה תויולע ,שמתשמה לצא הנכותה תנקתה לש תויולע ןובשחב םיאיבמ ונניא הז בלשב

 ףדעומה םיטושיה ללוחמ תריחבנ 2
 םיאתמ םימושיי ללוחמ רותיא

 ?תנכהש ןויפאה יפ לע תישיאה עדימה תכרעמ חותיפל םיאתמה םימושי* ללוחמ םייק םא קודבל לכות ךיא

 :הקידבל תוירקיעה םיכרדה

 .ביבחת וא קוסיע םוחת ותואב םיליעפה םישנא לצא רוריב -

 .תוכרעמ יחתפמו הנכות יתב לצא רוריב -
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 .םיבשחמו הנכותל תויונחב רוריב -

 הלא םיגולטק .לארשיב םימסרפתמה םיישיא םיבשחמל הנכותל םיגולטק -

 תויללכ-תויסיסב תונכות םג ,תימושיי הנכות תוליבחל ףסונב םיללוכ

 .םימושיי יללוחמ לש

 .תוישיא עדימ תוכרעמ םוחתב עוצקמ ילעב לש ץועי: -

 םימושייה יללוחמ לש המאתהה תקידב

 חותיפל םיאתהל םייושעה רתו* וא דחא םימושי: ללוחמ רתואש רחאל

 ואב עובקל ידכב הקידב ךורעל ךילע ,ךל השורדה תימושייה הנכותה

 . .ךיכרוצל םימיאתמ םיעצומה םימושייה יללוחמ הדימ

 :םיאבה םיאשונל סחייתהל שי הקידבה ךלהמב

 .םינותנה סיסב יבגל תושירדה -

 .טלקב לופיטה יבגל תושירדה -

 .םיסיפדתבו םיגצמב טלפ תקפה יבגל תושירדה -

 לורטקלא םיבושיח ןויליג ידוביעו םילילמת דוביע יבגל תושירדה -

 .(םישורד םא) תישיאה עדימה תכרעמב םיבלושמה

 ללוחמ תרזעב תימושייה הנכותה חותיפל תויורשפאה תא ןוחבל תנמ לע

 "תואלפנ" לע ןרציה תרהצהב קפתסהל אל שמתשמה לע ,עצומה םימושייה

 ללוחמה ןרצ* תרזעב ,השעמל הכלה ןוחבל ךירצ אוה .קוושמ אוהש רצומה

 ידכ םידוביעה לש תונכתה תא ומצעב עצבל תורשפאה תא ,קוושמה תרזעב וא

 .םישורדה םיטלפה תא קיפהל

 שי .השורדה תימושייה הנכותה לש םיביכרמה לכ תא לולכל הכירצ הקידבה

 רגאמ :הנכותה תכרעמ לש םיביכרמהמ דחא לכל תגציימ אמגוד הב לולכל
 עובקל שמתשמה לוכ* ךכ .דועו ו*גוסל טלפה ,ויגוסל טלקה ,םינותנה
 הנכותה תא ללוחמה תרזעב חתפל תוחונהו תושימגה תדימ תא תואדווב

 הדובע תועש תעקשה שורדל היושע הקידבה ,ןאכ םג .ול השורדה תימושייה

 ,קוושמה וא ןרציה תורהצה לע תכמתסמה "רוציק ךרד" לכ ,תאז םע .תודחא

 איבהל הלולע ,תוקידבה לש ףוטחו יקלח עוציב וא הקידבהמ תוענמיה ךות
 .רתו* רחואמ דעומב השק הבזכאל שמתשמה תא

 םימושייה יללוחמ תאוושה

 ידכ תישענ הנכותה תומישי רקח לש הז בלשב םימושייה יללוחמ תאוושה

 הפולחמ קלחכ ללכיהל רתויב םיאתמ רשא םימושייה ללוחמ תא רוחבל

 שי םימושייה יללוחמ תאוושהב .הנכותה חותיפל וז הטיש לע תססובמה

 .ןלהל טרפנש יפכ ,םיאשונ רפסמל רקיעב סחייתהל
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 :שמתשמה יכרוצל ללוחמה לש המאתהה תדימ

 םימושי* ללוחמ תועצמאב םישורדה עדימה יתוריש תא קיפהל תורשפאה -
 .הנכותה תליבחב ללכנה

 .דיתעב עדימ יתוריש תפסוהל םימושייה ללוחמ תושימג -

 :שומישה .תוחונ

 לש םיידוחייה םיכרצל םאתהב תימושייה הנכותה חותיפ תולקו תוחונ -
 .םימושייה ללוחמ תרזעב ,שמתשמה

 .החתופש תימושייה הנכותב ףטושה שומישה תוחונ -

 .שמתשמה ידי לע לעפומה םושייב תופסותו םייוניש עוציב תוחונ -

 םע שמתשמל םיקפוסמה רחאה דועיתה תוכיאו "שמתשמל ךירדמ"ה תוכיא -
 .םימושייה ללוחמ

 :הנכותה תוב

 לכויש עויסהו הכימתה תדימל רשקב דחוימב ,הנכותה תיב לש ותונימא -
 .שרדיי רשאכו םא תתל

 :תויולעה

 .םימושייה ללוחמ תליבח תשיכר ריחמ -

 ללוחמ תרזעב םירסח עדימ יתוריש תקפהל שרדיתש תונכתה תדובע ריחמ -
 .םימושייה

 ךרע סחיימ אוה רשאכ וא ,שמתשמה ידי לע עצובמ וניא תונכתה רשאכ -
 .הנכותה חותיפב עיקשהל וילעש ןמזל יפסכ

 הניא הקזחאה רשאכ - המודכו הנכות תולקתב לופיט ,םינוכדע תולע -
 וילעש ןמזל יפסכ ךרע סחיימ אוה רשאכ וא ,שמתשמה ידי לע תעצובמ
 .הנכותה תקזחאב עיקשהל

 דומילל שרדיתש ןמזה תעקשה אוה ,חינז אל יאדוובו ,ףסונ לוקיש
 ללוחמב רוחבל (קדצב ללכ ךרדבו) תובר םימעפ םורגי הז לוקיש .ללוחמה
 דומילב עיקשהל שיש הדובעהו ןמזה תא ךוסחל ידכ ,שמתשמל רכומ םימושיי
 :שדח םימושיי ללוחמב תוחמתה תשיכרבו
 חווטל ןוכסיחה לע ףידע ידיימה ןוכסיחה םאה היהת הז הרקמב הלאשה
 .ךוראה
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 תפכדעומה תונכתה תפש תריחב 43

 תונכת תופש לש המאתהה תקידב

 :םיאבה םיאשונל סחייתהל שי הקידבה ךלהמב

 תדימ יפל תאז הנוכת תובישחו ,םינותנ *רגאמב לופיטב הפשה תוליעי

 .הז םוחתב תושירדה תובכרומ

 טלקה יגוס יפל תאז הנוכת תובישחו ,טלקב לופיטב הפשה תוליעי

 .םתובכרומו םיננכותמה םינושה

 םיסיפדתה יגוס יפל וז הנוכת תובישחו םיסיפדת תונכתב הפשה תוליעי

 .םתובכרומ תדימו םישורדה םינושה

 *גוס חכונל וז הנוכת תובישחו םיגצמב טלפ תונכתב הפשה תוליעי

 .םתובכרומו םיננכותמה םינושה םיגצמה

 בושיח יכילהת תונכתבו םינותנ דוביע יכילהת תונכתב הפשה תוליעי

 תננכותמה עדימה תכרעמ תושירד חכונל הלא תונוכת תובישחו ,םייטמתמ

 .הז םוחתב

 :תויולעה

 שרפמה תולע וא (00₪01169) רדהמה תולע - "הפשה תשיכר" ריחמ

 .(1ם%602020600ע)

 וניא תונכתה רשאכ - עדימה תכרעמ תמקהל שרדיתש תונכתה תדובע ריחמ

 אוהש ןמזל יפסכ ךרע סחיימ שמתשמה רשאכ וא ,שמתשמה ידי לע עצובמ

 .הנכותה חותיפב עיקשמ

 הקזחאה רשאכ - המודכו הנכות תולקתב לופיט ,םינוכדע עוציב תולע

 ןמזל יפסכ ךרע סחיימ שמתשמה רשאכ וא ,שמתשמה ידי לע תעצובמ הניא

 .הנכותה תקזחאב עיקשמ אוהש

 דומילל שרדיתש ןמזה תעקשה אוה ,חינז אל יאדוובו ,ףסונ לוקיש ןאכ םג

 תונכת תפשב רוחבל (קדצב ללכ ךרדבו) תובר םימעפ איב* הז לוקיש .הפשה

 דומילב עיקשהל שיש הדובעהו ןמזה תא ךוסחל ידכ ,שמתשמל תרכומ

 .השדח תונכת תפשב תוחמתה תשיכרבו
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 תורכיההו עדיה שמתשמה ידיב ויהי תומישיה רקחב הז בלש לש ומוכיסב
 הנכותב ולש עדימה תכרעמ תא דייצל ידכ ,וינפב תודמועה תופולחה יבגל
 :םיאבה תונורתפה תא אצמ אוה הז בלשב .השורדה

 םישורדה הנכותה ןויפאו ןונכתה ינמזו תויולעה אוה ףסונ בושח לוקיש
 חותיפ טקיורפ לוהינ ינפב תעכ דמוע שמתשמה .תונכתה עוציב ךרוצל
 לוכ: אוה םאה .לוהינ יבאשמ - רקיעבו ףסכו ,הדובע לש םיבאשמ ךרוצה
 .ותוא תרשיש ידכ רמג ידיל טקיורפה תא איבהל לכוי םאה ?הזב דומעל
 ?הצרש דעומב תכרעמה תא ליעפהלו םייסל ידכ םיישק םע רשפתי אל םאה

 .הנכות תליבחב שומיש לש הפולחה רובע תפדעומה הנכותה תליבח -

 תרזעב הנכותה חותיפ לש הפולחה רובע ףדעומה םימושיה ללוחמ -
 .ללוחמ

 תונכתב הנכותה חותיפ לש הפולחה רובע תפדעומה תונכתה תפש -
 ."ליגר"

 הנכותב תועקשהה לש םינדמוא םג שמתשמה ידיב ויהי הז בלש םויס םע
 הלבטב תוגצומ ןהש יפכ ,תונושה תופולחה רובע הנכותה תקזחא תויולעו
 :האבה

 "הליגר" תונכת תפש םימושיי ללוחמ הנכות תליבח תולעה

 . רדהמ תשיכר * ללוחמ תשיכר *| תליבח תשיכר *|  תועקשה
 .םגרתמ וא .םימושייה .הנכותה הנכותב

 תונכתה תולע * תונכתה תולע *| תונכתה תולע *
 .ליגרה .ללוחמה תרזעב .םילשמה

 עוציב תולע * עוציב תולע * הקזחא *מד האצוהה
 םינוקית םינוקית םיישדוח תפטושה
 םייונישו :ףל םייונישו תיבל םיעובק תקזחאל
 ךרוצה יפל .ךרוצה .הנכותה הנכותה
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 11 קרפ

 תלעות/תולע חותינ

 תישיא עדימ תכרעמ לש

 ,הנטק תישיא עדימה תכרעמ תמקה לש תוילכלכה תויועמשמב תוניינעתהה

 תועקשהה ףקיה .תולודגו תויזכרמ עדימ תוכרעמב רשאמ ,הברהב ,ללכ ךרדב

 וליפא םיבר םירקמב תיסח* ןטק תויקסעו תויטרפ תוישיא עדימ תוכרעמב

 תעקשהל רשאכו ,ישיא בשחמ רבכ שי ותושרב רשאכ דחוימבו ,יטרפ םדאל

 תובר םימעפ .יפסכ ךרע סחיימ שמתשמה ןיא תכרעמה תמקהבו ןונכתב ומזה

 אלו ,הדובעה יאנת רופיש אוה תכרעמה תמקהל שמתשמה לש ירקיעה עינמה

 גלדל םיטונ - ךכמ "תינויגה" האצותכ .והשלכ ילכלכ גשיה גישהל ןוצר

 ."ילכלכה קרפה" לע

 ?תילכלכה הקידבה לע גלדל קדצומ ןכא םאה

 תועקשהה ביכרמל תוסחי*תה לע םירקמה בורב תססבתמ "גוליד"ה לע הטלחהה

 חיכומ ןויסינה .תוילכלכה תוכרעהה לש םיביכרמה ראש לכמ תמלעתמו דבלב

 ףסונב ,ןובשחב איבתש תללוכ תילכלכ היארל תועמשמ שי םיבר םירקמבש

 .תויופצה תופטושה תולעותה תאו תופטושה תואצוהה תא םג ,תועקשהל

 המיאתמה הפולחה לש הריחבה ילוקישב הבושח תילכלכה הכרעההש ןבומכ

 .עדימה תכרעמל

 :ונילע עדימה תכרעמל תופולח לש תילכלכה הכרעהה ךרוצל

 .תועקשהה תא דומאל -

 .תישיאה עדימה תכרעמ לועפתל תופטושה תויולעה תא דומאל -

 עדימה תכרעמ לש התלעפהמ תועבונה תופטושה תולעותה תא דומאל -

 .תישיאה

 הכרעה םשל תלעות/תולע חותינ ךורענ הלאה םינותנה תא ונפסאש רחאל

 .היתופולח לכ לע עדימה תכרעמ לש תבלושמ תילכלכ
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 תועקשהה ןדמוא 1

 :תואבה תוצובקל קלחל רשפא עדימה תכרעמ תמקהב תועקשהה תא

 .הרמוחב תועקשה -

 .הנכותב תועקשה -

 .הבסהבו תכרעמה לש הלעפה יוסינב תועקשה -

 הרמוחב תוירקיעה תועקשהה

 ,תספדמ ,םינוטילקת יננוכ ,םיטילקת ןנוכ ,בשחמ :דויצב תועקשה .א
 םירזבא תולע ןובשחב איבהל שי בשחמה תולעב .המודכו םדומ
 ,לוביגל טרס ןנוכ ,קספ-לא רישכמ ,ןורכי'ז תבחרה :ןוגכ ,תופסותו
 .דועו דוקרב יוות תאירקל ןקתמ

 ףיצר רילנל תויננוכ ,תספדמלו בשחמל ןחלוש :טוהירב תועקשה .ב
 .המודכו

 רשפא יא םהבש םירקמ םנשי .קסעה תיב לש ףיצר ריינ בוציעב תועקשה .ג
 .םינוש םיבוציע המכ םישרדנו ףיצר ריינ לש דחא גוסב קפתסהל

 ואצמ רחסמ תיב רובע הננכותש תיקסע-תישיא עדימ תכרעמב :אמגודל
 :ריינ לש םיבוציע :גוס השולשב ךרוצ שי יכ

 ףיצר ריינ .ןמוזמב םישכורה תוחוקלל תוינובשחל ףיצר רי -

 .רחסמה תיב לש תספדמב עבק ךרד ןקתומ היהי הז

 ריל) .לארשאב םישכורה תוחוקלל תישדוח תינובשחל ףיצר ריי -
 קסעה תיב תריגס רחאל ,שדוחל תחא תספדמב ןקתו* הז ףיצר
 .תוישדוחה תוינובשחה תקפה תעב ,להקל

 תוקפה ךרוצל ןקתו: רשא ,קסעה תיב לש יללכ שומישל ריי) -
 תקפה :לשמל ,להקל רוגס קסעה תיבש תועשב ושעייש הווצאב
 לע תוחוקלל תועדוה חולשמ ,םימולשתב רוגיפ לע תוארתה
 .םישדח םירצומ

 הנכותב תוירקיעה תועקשהה

 םימושיי ללוחמ תולע וא/ו הנכות תליבח תולע :הנכות תשיכרל תועקשה -
 .(1תססעס2כ6602 - שרפמ וא ,00₪0116ע - רדהמ) הנכות תפש תולע וא/ו

 יללוחמ םוחתב תמייק הבר רזע תורפס .רזע תורפס תשיכר תולע -

 .וז הנכות לע תססובמה תכרעמ תמקהב עייסל היושעו ,םימושייה

100 



 ולש תישיאה עדימה תכרעמ ןונכתב שמתשמה עיקשמש ןמזה תולע -

 סחייל ,םימעפל ,םוקמ שי תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמב .התמקהבו

 םיעצובמ המקההו ןונכתהמ קלח רשאכ ,לשמל .תועקשומה תועשל ךרע

 תולעה .ולא תועשב ףילחמ דבועב רזעיהל םיקקזנו הדובעה תועשב

 .וקיסעהל ךרוצ היהש תועשב ףילחמה דבועה תולע איה ןובשחב אבותש

 המקהה וא/ו ןונכתה ךרוצל רכשנש ,תנכתמ וא ןנכתמ ,עוצקמ לעב רכש -

 .המודכו דויצ תריחבב צועייל ,תישיאה עדימה תכרעמ לש

 הבסהבו תכרעמה תלעפה יוסינב תוירקיעה תועקשהה

 .םינותנה תדלקהו יוסינל םיצבק תנכה תולע -

 .תואצותה תקידבלו תכרעמה לש יוסינה ןונכתל צעויל םימולשת -

 .יוסינה עוציבל שדקומה שמתשמה ןמז ךרע -

 :בא יצבוקו תואלבט תמקה תולע -

 :אמגודל
 .םיטירפה ןוריחמ *

 .תוחוקלה בוק *

 .םיקפסה תלבט *

 הנכהה תויולע תא ןובשחב איבהל שי םיצבקו תואלבט לש המקהה תולעב

 .הדלקהה לש (ההגה) הקידבה תולע תאו הדלקהה תולע ,הדלקהל

 .תימושי* הנכות תליבחב שומישב םידבועהו שמתשמה תכרדה תולע -

 הרשכה םימייקמ הנכותה תליבח תא וחתיפש הנכותה יתב ,םיבר םירקמב

 ללכית םידבועה לש סרוקה תועש תולעו הכרדה סרוק תולע .םולשתב

 .הבסההו תכרעמה תלעפה תויולעב

 יד. לע החתופ הנכותה תליבח םהבש םירקמב םג היהת הכרדה תולע -

 םולשת ,אמגודל ,תויהל הלוכ* תולעה .דרשמב תישענ הכרדההו שמתשמה

 תכרעמה דומיל ךרוצל הליגרה םתדובע םויס רחאל םיראשנה םידבועל

 םישדקומה הדובעה ימ* ךרע יפל וא ,התלעפהב הנושאר תוסנתהו השדחה

 .הכרדהל

 הרשכה סרוקל ,באה יצבוקו תואלבטה תמקהל שדקומה שמתשמה ןמז ךרע =

 .המודכו
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 תישיא עדימ תכרעמ לועכתל תוכטושה תויולעה |דמוא 2

 םיגוסל קלחל רשפא תישיאה עדימה תכרעמ לועפתל תופטושה תואצוהה תא

 :םיאבה

 .הרמוחב תורושקה תופטוש לועפת תואצוה

 .הנכותב תורושקה תופטוש לועפת תואצוה

 .םדא חוכב תורושקה תופטוש לועפת תואצוה

 הרמוחב תורושקה תוירקיע תופטוש לועפת תואצוה

 הסכמה הקזחא הזוח םותחל רשפא ללכ ךרדב .בשחמה דויצ תקזחא תואצוה
 הזוח תולע .דויצב תולקת ןוקיתב םיכורכה םיפלחו הדובעה תואצוה תא
 דויצה תשיכרב העקשההמ 6%-12% םוחתב ללכ ךרדב איה הנשל הזכ הקזחא
 .(םינוש םיטירפל הנוש)

 םיקזנו תובינג יקזנ תוסכל רומא הז חוטיב .הרמוחה חוטיב תואצוה

 .המודכו הפצה ,שאמ האצותכ דויצל

 .המודכו םינוטילקת ,הספדה יטרס ,ףיצר ריינ :ןוגכ םירמוח תולע

 ינורטקלא ראוד תוריש ,ןופלטה וקב שומיש ימד .תרושקתה תולע

 .המודכו

 הנכותב תורושקה תוירקיע תופטוש לועפת תואצוה

 תוליבח םיחתפמה הנכותה יתב .תימושי* הנכות תליבח תקזחא ימד
 תקזחא תוריש ,עובק ישדוח םולשת תרומת ,םיבר םירקמב םיעיצמ הנכות
 :ללוכה רשא ,הנכות

 רסוח ללגב םא ןיב ,הנכותה תלעפהב תורושקה תולקתב שמתשמל עויס *

 תועצמאב ןתינ עויסה .הנכותה תליבחב תואיגש ללגב וא ,עדי

 יתב .שמתשמה לצא הנכותה תקזחא שיא רוקיב תועצמאב וא ,ןופלטה

 ךשמב םישמתשמה תושרל דמועה ינופלט תוריש דקומ םימייקמ הנכותה

 תועצמאב תולקתה תיברמ לש ןורתפב שמתשמל עייסל ידכ ,םויה תועש

 .ןופלטה

 ךרע סמ רועיש יועש ןוגכ ,קשמב םייונישל םאתהב הנכותה ןוכדע .

 .תויושרל חווידה תונקתב םייוניש וא ,ףסומ

 םימושייו הנכותב םירופיש תוללוכה ,תושדח הנכות תורודהמ תנקתה .

 .הנכותה תיב תמזויב וחתופש יפכ ,םישדח
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 תופטוש תואצוה ונ"הד ,שמתשמה י"ע החתופש הנכות תקזחא תואצוה

 ףטושה שומישה ךלהמב .הנכותב םינוקיתו תופסות ,םייוניש עוציבל

 תופסותו םייונישב ךרוצ שי ,הנכותב תויועט תולגתמ עדימה תכרעמב

 םג ךירצ .תכרעמה תתרשמ ותואש םוחתב םילחש םי*ונישמ םיעבונה

 הלאכ תואצוה .ףטושה לועפתה ךלהמב םישרדנש םינוש םירופיש םשייל

 .ותדובעל שמתשמה סחיימש יפסכ ךרע וא ,ןנכתמ/תנכתמ תדובע רכש ןה

 םדא חוכב תורושקה תוירקיע תופטוש לועפת תואצוה

 תכרעמ תלעפהל תורישי תושדקומה הדובע תועש רובע רכש תואצוה

 .עדימה

 ,עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתל שמתשמה שידקמש הדובעה תועש ךרע

 תדובע תועשל ךרע סוח** .ולא הדובע תועשל ךרע סחייל רחבש םירקמב

 וזמ וז תונוש רשא ,תופולח םיוושמ רשאכ דחוימב שקבתמ שמתשמה

 ןלועפתל שידקהל ךירצ שמתשמהש הדובעה תועש ףקיהב יתועמשמ ןפואב

 .ףטושה

 עדימה תכרעמ תלעפהמ תועבוגה תופטושה תולעותה ןדמוא 3

 :םיאבה םיגוסל קלחנ תופטושה תולעותה תא

 .תואצוהב ןוכסיחב תורושקה תופטוש תולעות

 .קסעה לועפתב רופישמ תועבונה תופטוש תולעות

 תואצוהב ןוכסיחב תורושקה תופטוש תולעות ןדמוא

 ועצובלו ףוח ימרוג ידי לע ועצובש עדימ יתוריש תואצוהב ןוכסיח

 .השדחה תכרעמב ימצע ןפואב

 דרשמ ידיל ולש תונובשחה תלהנה עוציב תא רסומש קסע תיב :אמגודל

 ולש תיקסיע-תישיאה עדימה תכרעמ תמקה םע לכויו ,תואנובשח יתוריש

 .ולש תונובשחה תלהנה תולועפ תא ומצעב עצבל

 עוציבמ רבעמה םע תורחאו תויאנובשח תולועפ לש הדובע תועשב ןוכסיח

 .בשחוממ עוציבל ינדי

 רבעמה םע תינוציח תוריש תכשל לא תרושקתו םיחילש תואצוהב ןוכסיח

 .ימצע עוציבל

 תכשלב םתשיכר תולעל םאתהב קסעל םיננכותמה עדימה יתוריש ךרע

 .שמתשמה יניעב םכרע יפ לע וא ,תוריש
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 ,תרעושמ תולעל םאתהב תלעות סחייל שמתשמה יושע םישדח עדימ יתורישב
 .רז םרוג ידי לע ועצוב וליא

 קסעה לועפתב רופישמ תועבוגה תוירשפא תופטוש תולעות ןדמוא

 תונוש הנייהת קסעה לועפתב רופישמ עובנל תויושעש תופטושה תולעותה
 :תוינייפוא תואמגוד המכ הנמנ ךשמהב .שמתשמל שמתשממו קסעל קסעמ

 םידובאה תובוחה רועיש תנטקה .א

 וזמ הברהב הריהמ הבוגת שמתשמל רשפאמ תוחוקלה רחא בקעמה בושחמ

 :םיאבה םימוחתב תכרעמה הליעי דחוימב .תוינד* תוכרעמב תגשומה

 ,לשמל תיחכונה ותשיכר ףוריצב רשאכ ,חוקלה תוחכונב תידיימ הארתה *
 .שמתשמה ול עבקש יארשאה תרקת הבוגל לעמ ולש בוחה הבוג גורחי

 :דעומב דמוע ונא  אוה רשאכ ,תוקלה תוחכונב תידיימ הארתה +

 .םימולשתה

 .הייבגב לופיט ךרוצל םיבייח לש תונכדועמ תומישר תקפה *

 .םהימולשתב םירגפמה תוחוקלל תרוכזת יבתכמ תקפה *

 - רבד לש ופוסבו ,הייבגה רופישל םורתל תורומא ולאה תולועפה לכ

 .םידובאה תובוחה רועיש תנטקהל

 רועיש תנטקה יפ לע דודמל רשפא הז רופישמ תעבונה תפטושה תלעותה תא

 .קסעה לש םידובאה תובוחה

 תובוחה ןדמואו ח"ש 80,000 ישדוחה ורוזחמש ,רחסמ תיב :אמגודל
 יכ הפצמ רחסמה תיב .ולש תוריכמה רוזחממ 1.5%-כ אוה ולש םידובאה
 ליעפי רשאכ רוזחמהמ 0.5%. לע הלעי אל ולש םידובאה תובוחה רועיש
 800-כ אוה הז ףיעסב יופצה ןוכסיחה .ןנכתמ אוהש עדימה תכרעמ תא
 .שדוחב ח"ש

 תויטפשמה תואצוההמ תיצחמכ ךוסחל םג לכו: יכ ךירעמ רחסמה תיב
 ןיד ךרוע תועצמאב תוינפ ןרקיע .שדוחל ח"ש 500-ב תומכתסמה ,ולש
 .םדגנ תויטפשמ תועיבתו םיבייחל

 ח"ש 1,050-כב הז הרקמב םכתסמ וז אמגוד יפ לע יופצה ןוכסיחה
 העקשהה תא קידצהל ,ומצעשכל הז ףיעס יושע הז ןוגכ םירקמב .שדוחל
 .םקותש עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתה תואצוהו
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 קסעה לועפתל םדאה חוכ תואצוהב ןוכסיח .ב

 תננכותמה עדימה תכרעמ תלעפה םע יופצה תוחוקלב רתו* ריהמה לופיטה

 הדובעה תועשמ קלח ךסחי: ךכ .שרדייש תווצה לדוג תא ןיטקהל יושע

 .םויכ תושורדה תופסונה וא תוליגרה

 םייקה תווצה תועצמאב רתוי לודג תוחוקל רפסמב לפטל תורשפא | .ג

 עצוממה תורישה ןמז תנטקהו תוחוקלב לופיטה לועי* יד: לע תאז םיגישמ

 .תננכותמה עדימה תכרעמ תלעפה םע םי*ופצה חוקלל

 קסעה תויחוורל עדימה תכרעמ תמרותש תפטושה תלעותה יהמ ,הלאשה תלאשנ

 וב בצמב ןאכ רבודמ יכ םיחינמ ונא תלעותה ןדמוא ךרוצל .הלאכ םירקמב

 ,םיחינמ ונא .תננכותמה עדימה תכרעמ אלל םג יופצ היה תוריכמב לודיגה

 תלדגה אלל תוריכמב לודיגב לפטל היה רשפא יא ,וז תכרעמ אלל יכ םג

 תואצוהב גשומה ישממה ןוכסיחה יפ לע תלעותה תעבקנ הזכ הרקמב .תווצה

 .הדובע רכש

 קיסעמ שדוחל ח"ש 100,000-ל עיגמ ויתוריכמ רוזחמש קסע :אמגודל
 ףקיהש הפוצ שמתשמה .(שמתשמל טרפ) םידבוע ינש תוריכמב םויכ
 תרזעב לכויש ךירעמ אוה .ח"ש 125,000-כל עיגי האבה הנשב תוריכמה
 תפסות אלל לדגומה תוחוקלה רפסמ תא תרשל תננכותמה עדימה תכרעמ
 תא לידגהל %לאנ היה תננכותמה עדימה תכרעמ אללש דועב ,םדא חוכ
 איה םידבועה ינש לש םתדובע תולע .הרשמ יצחב ףסונ דבועב תווצה
 .שדוחל ח"ש 8,000-כ םויכ

 דבוע לש תולע איהש ,שדוחל ח"ש 2,000-ב דמאנ יופצה ןוכסיחה
 םע תויחוורה רופיש תא ןובשחב איבהל ןיא הז הרקמב .הרשמ תיצחמב
 .וז הלדגהב קלח תכרעמל ןיאש ןויכ ,תוריכמה ףקיה תלדגה

 בכרומ םידבועה לש םֶרכש ובש קסעב לבקתמ היה הנוש ןוכסיח םוכס
 .(תוריכמה ףקיהמ 4%) תוריכמ *ירמתו עובק םוכס :םיקלח ינשמ
 ונייהד ,תפסונה הדובעה רובע העובקה האצוהה קר ךסהית הז הרקמב
 דבוע לכ לש הריכמה יצירמת ולדגי השעמל .שדוחל ח"ש 1,000-כ
 12,500 ךסב ולש תוריכמב עצוממ לודיג םימאותה ,שדוחל ח"ש 500-ב

 .שדוחל ח"ש

 עדימה תכרעמ תלעפהמ עבונה תוריכמב לודיג .ד

 :םיאבה םימרוגה תא ןובשחב איבהל שי הז הרקמב

 .הדובעה תולע תא ןובשחב םיאיבמ אל רשאכ ,ףסונה ימלוגה חוורה *

 .תוריכמה תפסות ןיגב םידבועל םימולשתב תואצוה *
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 עדימה תכרעמ ןיגב תוריכמה תפסות תא םידמוא קסע תיבב :אמגודל
 אלל) רוזחמהמ ימלוגה חוורה זוחא רשאכ ,שדוחל ח"ש 15,000-ב
 לרמת ימולשת םילבקמ םידבועה .רוזחמהמ 12%-ל עיגמ (רכש תואצוה

 .תוריכמה רוזחממ 5% רועישב

 תווצל םימולשתה יוכינ רחאל ,קסעה תיבל חוורה תפסות הז הרקמב
 .שדוחל ח"ש 1,050 ונייהד ,תוריכמה רוזחממ 7%-ל עיגת ,םידבועה

 רזחהה תפוקת ךטמ תטישב תלעות|תולע חותנ 4

 תופטושה תואצוהה ינדמוא ,תועקשהה ינדמוא םה תלעות/תולע חותינל סיסב
 עדימה תכרעמ לש הלעפההו המקהה םע םירושקה תופטושה תולעותה ינדמואו
 "רזחהה תפוקת" תטיש איה ןאכ תעצומה תלעות/תולע חותינ תטיש .תעצומה

 בושיח לע תססובמ הטישה .(2ַכס8ִא-סטסת 8ת8ה1515 וא 287080% 8ת81ץ7518)
 םיילועפת תונוכסח ידי לע עדימה תכרעמב העקשהה לש רזחהה תפוקת ךשמ
 .תורחא תולעותו

 - "עדימה תכרעמ לש המורת"ה תא הליחת רידגנ רזחהה תפוקת בושיח ךרוצל
 .תכרעמה לש תופטושה תואצוהה יוכינב עדימה תכרעמ לש תפטושה תלעותה
 תכרעמ לש תרבטצמה המורתה הסכמ ובש ןמזה קרפ איה "רזחהה תפוקת"
 .התמקהל השרדנש העקשהה תא עדימה

 .קסע תיב לש עדימה תכרעמ לש רזחהה תפוקת תא בשחנ ,אמגוד םשל

 ח"ש 4,500 ול ולעש תטפדמו בשחמ שמתשמה שכר תכרעמה תמקה ךרוצל
 יפסכ ךרע סחייל אלש טילחה אוה .ח"ש 1,200 ריחמב הנכות תליבחו
 .ולש תישיאה עדימה תכרעמ חותיפב עיקשהש הדובעה תועש תואמל
 תשיכרל שדוחל ח"ש 200 רועישב תופטוש תואצוה הפוצ קסעה לעב
 הנכותה תקזחא ול הלעת ,ףסונב .הספדה יטרסו םינוטילקת ,ריינ
 לע םויל הדובע תועש יתש ךוסחל הפצמ אוה .שדוחל ח"ש 100 הרמוחהו

 .תוחוקללו םיקפסל תועדוה תקפהו ולש קסעה לש תונובשחה בושחמ ידי
 יכ שמתשמה ןימאמ ףסונב .שדוחל ח"ש 600-ל עיגמ ןוכסיחה ךרע

 .תונובשחב תויועטה תא ירמגל טעמכ לטבת השדחה עדימה תכרעמ תלעפה
 ח"ש 150-ל ונייהד ,רוזחמהמ זוחא 0.25-ל עיגי הז ףיעסב ןוכסיחה
 .שדוחל ח"ש 60,000 לש רוזחממ שדוחל

 .ח"ש 5,700-ב תמכתטמ קסעה לש עדימה תכרעמב תועקשהה ףקיה
 וליאו ,ח"ש 300-ב םכתסמ עדימה תכרעמ לועפתל תופטושה תואצוהה ךס
 ןאכמ .שדוחל ח"ש 750 ךסל העיגמ עדימה תכרעמ לש תפטושה תלעותה

 .שדוחל ח"ש 450 ךסב איה היופצה המורתהש

 רתו* טעמ ,(% 450) םישדוח 12.7 אופיא היה: רזחהה תפוקת ךשמ
 .תחא הנשמ
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 :האבה החסונב שמתשנ רזחהה תפוקת תאיצמ םשל

 ,ןמסנ

 .(םילקשב) עדימה תכרעמ תמקהב תועקשהה ךס - מט
 .(שדוחל םילקשב) עדימה תכרעממ תפטושה תלעותה - 8
 .(שדוחל םילקשב) עדימה תכרעמ לועפתל תופטושה תואצוהה - 6
 .(םישדוחב) רזחהה תפוקת - תפס

 :לבקנ התע
 (11.) קספ < 1םט / (8 - ת6)

 תואצוהה םהבש םירקמל םימיאתמ (הל המיאתמה החסונהו) הגצוהש אמגודה
 .הפוקתה לכ ךשמב םיעובק ,בוריקב ,םה תופטושה תולעותהו תופטושה
 תואצוהה ףקיהב םייתועמשמ םייועש םילח םהבש םיבצמב ןודנ ךשמהב
 .תישיאה עדימה תכרעמ לש "הייח" ךלהמב תולעותה ףקיהב וא/ו תופטושה

 עובנל םייושע תולעותה ףקיהבו תופטושה תואצוהה ףקיהב |םייוניש

 :תואבה תוביסהמ

 לש לועפתה תואצוה ףקיהבו קסעה לש תוליעפה ףקיהב םי*וניש םייופצ -

 קסעל וא ,שדח קסעל ינייפוא תויהל *ושע הזכ בצמ .עדימה תכרעמ

 .שדחתמ

 .שמתשמה תוחמתהמ האצותכ ףטושה לועפתה תואצוהב הדיר* היופצ -

 .תיסח* הכורא הפוקת צקמ קר גשות תוחמתהה יכ םיכירעמ

 שמתשמהש לככ ,עדימה תכרעממ תוקפומה תולעותב הפוצר הילע היופצ -

 תא לצנל ביטייו םיקהש עדימה תכרעממ רתו* םילודג םיקלח ליעפי

 .םינש המכ ךשמיהל יושע הז ךילהת .היתונורתי

 אלא ,העקשה הרזחוה הבש הפוקתה ךשמ תא אוצמלו בשחל לכונ הז הרקמב םג

 לע ,הנש רחא הנש ,העקשהה יוסיכ רחא בוקעיש רבטצמ בישחת שרדי* ןאכש

 .עדימה תכרעמ לש תרבטצמה המורתה יפ

 אמגוד תויהל היושע שדח ךווית דרשמ לש תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ

 :תיני*פוא

 .ח"ש 8,500-ב דמאנ עדימה תכרעמ תמקהל ושרדייש תועקשהה ףקיה
 קפוא .הנשל 25% רועישב ותוליעפ ףקיהב לודיג הפוצ שדחה דרשמה

 .םינש עברא אוה שמתשמה ומצעל עבקש ןונכתה

 ףקיהב לודיגהמ ןטק היה* תופטושה תואצוהב לודיגה יכ הפוצ שמתשמהי

 לודיגל רבעמ לדגי תולעותה ףקיה ,תאז תמועל .דרשמה לש תוליעפה

 םיסכנ לש םילודג םינותנ ירגאמ תורבטצה ללגב ,תוליעפה ףקיהב

 םינושה םימושייה תלעפה תרוצב גשותש תוחמתהל תודוהו תוחוקלו

 לגדמוא ,ךוויתה תולמעב דרשמה ןוידפ ינדמוא .תכרעמב םיללכנה

 תרבטצמה המורתהו המורתה יבישחתו תופטושה תואצוההו תולעותה

 .םינשה עבראמ תחא לכל 11.1 הלבטב םיגצומ
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 ךווית דרשמ - תרבטצמה המורתהו המורתה יבישחת :11.1 הלבט

 120,000 95,000 75,000 60,008 (הנשל ח"ש) ךווית תולמעב דרשמה ןוידפ

 4,500 4,000 | 3,500 3,000 (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לועפת תואצוה
 13,000 9,500 7,006 0. (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לש תולעותה

 תרבטצמה המורתהו המורתה בישחת
 8,500 5,500 3,500 0 (הנשל ח"ש) עדימה תכיועמ לש המורתה
 19,500 11,000 5,500 | 2,000 (ח"ש) עדימה תכרעמ לש תיובטצמה המורתה

 תישילשה הנשה םותב יכ ,הארמ תרבטצמה המורתה סע העקשהה תאוושה

 רמולכ ,העקשהה םוכס לע תרבטצמה המורתה הלוע תכרעמה תלעפהל

 היה: ךוויתה דרשמ לש תכרעמב רזחהה תפוקת ךשמ .התסוכ העקשהה

 .םינש שולשמ רצק ךא ,םייתנשמ ךורא

 תכרעמ לש וטנ המורתה יפ לע היהת רזחהה תפוקת ךשמ תאיצמל תפסונ ךרד
 םוכס יוכינב ,תרבטצמה המורתכ םירידגמ ונא "וטנ המורתה" תא .עדימה
 תכרעמ לש וטנ המורתה היהת וז הרדגה יפ לע .עדימה תכרעמב העקשהה
 יוכינב ,הנושארה הנשב לבקתתש המורתל הווש הנושארה התנש ףוסב עדימה
 תומורתה םוכסל הווש היהת היינשה הנשה ףוסב וטנ המורתה .העקשהה םוכס
 < לע .האלה ןכו ,העקשהה םוכס יוכינב ,היינשב הנשבו הנושארה הנשב
 (ספא ןמז) התלעפה תעב עדימה תכרעמ לש וטנ המורתה היהת תאזה הרדגהה

 .התמקהב תועקשהה לש ילילשה ךרעל הווש

 וטנ המורתה ךרע הנושארל ףלחתה הבש הנשה ךלהמב היה* רזחהה תפוקת ךשמ

 .יבויח ךרעל ילילש ךרעמ

 רכזנה ךוויתה דרשמ רובע וטנ המורתה יבושיח תא םיגדנ 11.2 הלבטב

 .ליעל

 ךווית דרשמ - וטנ המורתה בישחת :11.2 הלבט

 (םינשב) ןמזה

 8,500 | 8,500 8,500 8,500 0 (ח"ש) העקשהה םוכס
 8,500 | 5,500 3,5060 0 0 (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לש המורתה
 19,500 11,000 5,506 0 0 - (ח"ש) תכרעמה לש תרבטצמה המורתה
 11,000 | 2,500 -3,000 -6,5080 -0 (ח"ש) וטנ המורתה

 תפוקת ךשמו ,תוהז תואצות ונלביק וז בושיח ךרד יפ לע םגש ןבומכ

 .םינש שולשמ רצק רזחהה
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 חונ דדמכ שמשל איה םג הלוכי ןונכתה קפוא תפוקת ףוסב וטנ המורתה

 .עדימה תכרעמב העקשהה לש תילכלכה תויאדכה תכרעהל

 ךרוצל .תיפרגה ךרדה איה רזחהה תפוקת ךשמ תאיצמל תפסונ הצופנ ךרד

 ריצ תא יקפואה ריצה לע םיעיצמ וב רשא ,ףרג הוותנ יפרגה ןורתפה

 לש ךותיחה תדוקנ .טקיורפה לש וטנ המורתה תא - יכנאה ריצה לעו ןמזה
 ,עדימה תכרעמ לש ןוזיאה תדוקנ איה יקפואה ריצה םע וטנ המורתה וק
 אבומ 11.1 םישרתב .יקפואה ריצה לע רזחהה תפוקת ךשמ לע העיבצמ רשא

 תמגודל וטנ המורתה יפ לע רזחהה תפוקת ךשמ חותינ לש יפרגה רואיתה
 .ליעל תאבומה ךוויתה דרשמ

 - ןוסאה תדוקנ רזחהה תפוקת ךשמ תאיצמ :11.1 םישרת
 ךווית דרשמ

 המורתה
 רטנ
000 12 

100 

1,000 
00| 
0 
 2, ו

 רנו ייומט
 שה 000 הנ

0- 

086- 
00- 

8680 - 

090 - 

 הבושת קפסמ יפרג ןורתפב שומישה ,ונינפלש אמגודב תוארל רשפאש יפכ

 דועב .וטנ המורתה י5 לע בשוחמה ןורתפב תלבקתמה וזמ רתו* תקיודמ

 הבו ןוזיאה גשוה הבש תוליעפה תנש ימוחת תא קר ןייצמ בשוחמה ןורתפהש

 רשפאמ יפרגה ןורתפהש ירה ,רזחהה תפוקת ךשמ לש םיאתמה ךרעה אצמנ

 .ןוזיאה תדוקנ העיפומ ובש שדוחה תא תוהזל

 ו



 ולכלכה רושימב תומולח תאוושה 5

 לכ רובע לבקל לכונ רזחה תפוקת ךשמ תטישב תלעות/תולע חותינ תרזעב

 :םידדמ ינש הפולח

 .םישדוחב רזחהה תפוקת ךשמ -

 .ןונכתה קפוא תפוקת םותב עדימה תכרעמ לש וטנ המורתה -

 לע עיבצהל םידדמה ינש םייושע םירקמה בורבש דועב יכ ,ריעהל יאדכ

 הנומתה םהבש םירקמה םיטעמ אל ,תופולחה לש ילכלכ תויופידע רדס ותוא

 .תרחא וא וז הדימב הנוש תויהל היושע

 דמימ תא קויד רתיב תואטבמה ,תלעות/תולע חותינל תופסונ תוטיש תומייק
 ,עדימה תכרעמב העקשהה תויאדכ תקידב תעב (תיביר ימולשתב וכרעו) ןמזה
 :תוטיש יתש ריכזנ הלא תוטיש ןיב .רתו* תוכבוסמו תובכרומ ןה ךא

 .(קכ680ת6 ט81₪6 8ת817515) ןוויהה תטיש -

 .(1םססעת8] 2866 0+ ע6סטעת) תימינפה האושתה רועיש תטיש -

 תורפסב תלעות/תולע חותינל ולא תוטיש לש רואית אוצמל לכו* ארוקה

 .תועקשה תויאדכ לש םיילכלכ םיחותינב תקסועה תיעוצקמ
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 12 קרפ

 תופולח תאוושה

 עדימה תכרעמ לש םינושה םידדצל סחיתהל הכירצ תופולח תאוושה
 האוושהב .ורובע הפידעה הפולחה תא עובקל שמתשמל רשפאלו תננכותמה

 תא םגו הפולח לכ לש םיילכלכה םידדצה תא ןוחבל ןיינע שמתשמל היהי
 האוושהל הטיש .םיילכלכ םיחנומב םידדמנ םניאש ,םייתוכיאה הידדצ

 לכ לש וטנ המורתה לע תססובמה ,עדימה תכרעמל תופולח לש תילכלכ
 :םיפסונ םיאשונ ינשל שדקוי הז קרפ .11 קרפב תגצומ ,הפולח

 .עדימ תכרעמל תופולח לש תיתוכיא האוושה -

 .עדימ תכרעמל תופולח לש תיתוכיא-תילכלכ תבלושמ האוושה

 עדוטה תכרעמל תופולח לש תיתוכיא האוושה 1

 ,ףסכב םידדמנ םניאש םיאשונ םתוא לכב תקסוע תופולח לש תיתוכיא הכרעה
 וא ,ףטוש לועפת תואצוה ףקיהב ,תועקשה ףקיהב םיאטבתמ םניא רמולכ
 ילכלכ ךרע סחייל תורשפא ןיאש תורמל .תופטוש תוילכלכ תולעותה ףקיהב
 וא ותדובעב שמתשמה תחוור יבגל הבר תועמשמ םהל שי ,הלא םיאשונל
 הלא הכרעה יאשונ ןיב .המודכו ויתוחוקלל תורישה ביט יבגל ,וביבחתב
 :אמגודל ,תונמל רשפא

 .דויצה תונימא -

 .תויטירק לועפת תואיגשל יוכיסה תדימו ףטושה לועפתה תוטשפ -

 אלש םימוחתל עדימה תכרעמ לש תידיתע הבחרהל תומייק תויורשפא -
 .יחכונה בלשב ושרדנ

 .(תיחכונה) תושירדה תרדגהב שרדנל לעמ חוקלל תורישה ביט -

 עצומה דויצב תוליעפה תבחרה םירשפאמה ,שרדנל לעמ תלוביק יפדוע -
 .ןונכתה קפוא תפוקת םותב איש :סמועל ןונכתה יפ לע שרדנל רבעמ

 םוחתב םיללכנה הכרעה יאשונ לש ןווגמה תא טילבמ תואמגודב ןויע
 לכל הנוש תובישח סחיימ אוה יכ ,ןיחב* םג ארוקה .תיתוכיאה הכרעהה
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 היושע הכרעה אשונ ותוא לש תובישחה תדימ רשאכ ,הלא םיאשונהמ דחא

 ,"דוקינה תטיש" ,ןאכ תעצומה הטישה .תונוש עדימ תוכרעמב הנוש תויהל

 לבקתש םינויצ לע ססבתהב .תופולח לש תיתוכיא הכרעה ןויצ בשחל תדעוימ

 .ועבקייש הכרעהה יאשונמ דחא לכב

 :םה "דוקינה תטיש" לש הלעפהה יבלש

 .םייטנבלרה הכרעהה יאשונ תריחב .א

 .הכרעה אשונ לכל תובישח לקשמ תעיבק .ב

 .הפולח לכב הכרעה אשונ לכל ןויצ ןתמ .ג

 .עדימה תכרעמ תופולחל תיתוכיא הכרעה ידדמ לש םיבישחת תכירע .ד

 םייטנבלרה הכרעהה יאשונ תריחב :ןושאר בלש

 הכרעהה יאשונ לש רשפאה לככ האלמ המישר ןיכהל איה הז בלש תרטמ

 קלחל רשפא הכרעהה יאשונ תא .תננכותמה עדימה תכרעמל םייטנבלרה

 :םיאבה םימוחתל

 .ילועפתה םוחתב הכרעה יאשונ -

 .הרמוחב םירושקה הכרעה יאשונ -

 .הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ -

 עדימ תוכרעמל הכרעה יאשונל תואמגוד תוגצומ 12.1 הלבט תרגסמב

 שי .ולש הכרעהה יאשונ תמישר תנכהב שמתשמל עייסל הנלכות רשא ,תוישיא

 םיאשונ המישרב אצמי ,תמיוסמ עדימ תכרעמ ךירעמ רשא ,שמתשמהש תופצל
 םימושר םניאש) םיפסונ הכרעה יאשונ םהל ףרציו וניינעל םייטנבלר

 .ןנכתמ אוהש תכרעמה תא םימאותה (הלבטב
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 תוישיא עדימ תוכרעמל הכרעה יאשונל תואמגוד :12.1 הלבט

 :לועפתה םוחתהמ הכרעה יאטונ

 .להקה תורישב הדובעה תוחונ

 .הווצאב םיסיפדת תקפהו ם*יתפוקת תוחוד תקפה תוחונ

 .אי'ש ינמזב להקה תורישב הדובעל תכרעמה תמאתה

 .הדובע םוי לכ תליחתב לועפתה ילהונ תוטשפ

 םהש ןמזה ךשמו תכרעמה לש החטבאהו יוביגה *להונ תוטשפ

 .םילזוג

 םינותנה ירגאמב הלקת רחאל תכרעמה לש תוששואתהה :להונ תוטשפ

 .רוזחשל שרדייש הדובעה ףקיהו

 .תוינופלט תוינפל תובושת ןתמל תכרעמב שומישה תוחונ

 הרמוחב םירושקה הכרעה יאשונ

 .דויצה תונימא

 .תורישה ביטו קפסה/ןרציה לש םיגוקיתה תוריש תונימא

 .הנכותב םייוניש אלל דויצה תלוביק תבחרהל תויורשפא

 תפלחה אללו דויצה תפלחה אלל דויצה תלוביק תבחרהל תויורשפא

 תפסוה וא ,יטמתמ דבעמ תפסוה ,ןורכיז תבחרה ןוגכ ,הנכותה
 .תימוקמ תשר תריציל בשחמ

 הנכותב םירושקה הכרעה יאטונ

 תולקתב לופיט :הנכותה תליבח תא קפיסש הנכותה תיב תונימא

 תמאתה ,תויעבב לפטלו הנכותב שמתשהל הכרדה ,הנכותב תולגתמה

 .הקיחתבו קשמב םילחה םיי*ונישמ בייחתמכ הנכותה

 םייונ*שו תומאתה עוציבל תוריש הנכותה תיבמ לבקל תורשפא

 .שמתשמה תושירד יפל םיידוחיי

 ףא ,םיבורק םיאשונב הנכותה תליבחל תובחרה שוכרל תורשפאה

 .עדימה תכרעמ ןויפאב וללכנ אלש

 .(םיסיפדתו םיגצמ) םייק טלפב םייוניש עוציב תותונ
 .םישדח םיחוויד תקפהל תוחונהו תורשפאה

 .עד*מה תכרעמה םינותנה תחטבא תמר
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 רובע ןהכ בקעי ןנכתמש עדימה תכרעמ ונל שמשת תיתוכיא הכרעהל אמגודכ
 ."בקעי ןכשמ" ,ולש תורידה ךווית דרשמ

 :ולש עדימה תכרעמל תופולח יתש ןחוב ןהכ בקעי

 תא תאלממה ,דואמ הרקי ךא ,השידח הנכות תליבח תשיכר :'א הפולח
 םיתוריש ןווגמ תללוכ ףאו ,םיגצמבו םיסיפדתב ולש עדימה יכרוצ לכ
 הדיחיכ תכרעמה תא תרכומ הרבחה .דיתעב םהל קקדזי ילואש םיפסונ
 תיעוצקמ הניחבמ הלועמ הקזחא תוריש החיטבמו (הרמוחו הנכות) תחא
 .הבוגתה תוריהמ תניחבמו

 ימוקמה ן"לדנה ינכוס ןוגראמ תיסיסב הנכות תליבח תלבק :'ב הפולח
 תומישר תקפהב תלפטמ הנכותה תליבח .ח"ש 100 לש ילמס םוכס תרומת
 טעמל ,גצמב עדימ תקפסמ הנעא ךא ,ן"לדנ עציה לש תונוש תוספדומ
 ןה טלפ יגוס תפסוהל תויורשפאה ,ךכל ףסונב .דחא התליאש גוס
 םיבשחמ תונח םע םכסהל עיגה ןוגראה .עוציבל תושקו תומצמוצמ
 םיריחמב ןוגראה ירבחל הרמוחהו הנכותה לש בלושמ קווישל תימוקמ
 .םיחונ יארשא יאנתבו םילזומ

 תאוושה ךרוצל םיאבה הכרעהה יאשונ 12 תא ומצעל עבק ןהכ רמ
 :תופולחה

 ילועפתה םוחתהמ הכרעה יאשונ

 .להקה תורישב הדובעה תוחונ .1
 .הדובע םו: לכ תליחתב לועפתה ילהונ תוטשפ 2
 .החטבאהו יוביגה ילהונ תוטשפ 3
 .תוינופלט תוינפל תובושת ןתמל תכרעמב שומישה תוחונ .4

 הרמוחב םירושקה הכרעה יאשונ

 .דויצה תונימא .1
 ;תורישה ביטו קפסה/ןרציה לש םינוקיתה תוריש תונימא .2
 רבעמ בחרתי דרשמהש הרקמב תעצומה תכרעמב תוריש תתל תויורשפא 3

 .ןנכותמה אישה ףקיהל

 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ

 םייונישו תומאתה עוציבל תוריש הנכותה תיבמ לבקל תורשפא .1
 .שמתשמה תושירד יפל םיידוחיי

 אלש ףא ,םיבורק םיאשונב הנכותה תליבחל תובחרה שוכרל תורשפא 2
 .עדימה תכרעמ ןויפאב וללכנ

 .(םיסיפדתו םיגצמ) םייק טלפב םייוניש עוציב תוחונ 3
 .םישדח םיחוויד תקפהל תוחונהו תורשפאה .4
 .עדימה תכרעמה םינותנה תחטבא תמר .5

 ךילהת לש ינשה בלשל רובענ ,"ונתחתמאב" םייטנבלרה הכרעהה יאשונשכ
 .הכרעהה
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 הכרעה אשונ לכל תובישח לקשמ תעיבק :ינש בלש

 םתעפשה תדימל םאתהב ,םינושה הכרעהה י:אשונל תובישח לש הנוש הדימ שי
 תוחונ לע םתעפשה תדימל םאתהב ,עדימה תכרעמ לש הנולשיכ וא התחלצה לע
 .המודכו תכרעמב ףטושה שומישה

 גוהנ) המודכו לולקש תומר 7 ,5 ,3 לש לולקש םוחתב שמתשהל לכונ
 ,לשמל ,(תומר לש יגוז-יא רפסמ לעב םוחתב שמתשהל

 לולקש תומר שולש לעב םוחתב לולקש תומר שמח לעב םוחתב

 תובישח לולקש תובישחה תדימ תובישח לולקש תובישחה תדימ

 1 הטעמ תובישח 1 דואמ הטעמ תובישח
 2 תינוניב תובישח 2 הטעמ תובישח
 3 הבר תובישח 3 תינוניב תובישח
 8 הבר תובישח
 5 דואמ הבר תובישח

 .אמגודכ ונל שמשיו ךישמי "בקעי ןכשמ" ךוויתה דרשמ

 אוה .תובישח לולקש תומר שמח לעב םוחתב שמתשהל טילחה ןהכ רמ

 :םיאבה תובישחה ילולקש תא הכרעהה יאשונ 12-ל עבק

 לולקש
 תובישחה הכרעהה אטונ

 :לועפתה םוחתהמ הכרעה יאשונ

 להקה תורישב הדובעה תוחונ .1

 הדובע םוי לכ תליחתב לועפתה ילהונ תוטשפ .2

 החטבאהו יוביגה ילהונ תוטשפ 3

 \ת \תו כ \תת תוינופלט תוינפל תובושת ןתמל תכרעמב שומישה תוחונ .8

 הרמוחב סירושקה הכרעה יאשונ

 5 דויצה תונימא .1

 84 תורישה ביטו קפסה/ןרציה לש םינוקיתה תוריש תונימא .2

 דרשמהש הרקמב תעצומה תכרעמב תוריש ןתמל תויורשפא .3

 3 ןנכותמה אישה ףקיהל רבעמ בחרתי
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 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ

 תומאתה עוציבל תוריש הנכותה תיבמ ןימזהל תורשפא .1
 שמתשמה תושירד *פל םיידוחיי םייונישו

 םיאשונב הנכותה תליבחל תובחרה שוכרל תורשפאה .2
 עדימה תכרעמ ןויפאב וללכנ אלש ףא ,םיבורק

 םייק טלפב םייוניש לש *מצע עוציב תוחונ 3
 (םיסיפדתו םיגצמ)

 םישדח םיחוויד לש תימצע הקפהל תוחונהו תורשפאה .84
 עדימה תכרעמב םינותנה תחטבא תמר .5

₪ 

 את =

 הפולח לכב הכרעה אשונ לכל ןויצ ןתמ :ישילש בלש

 ןתמבו םיאשונה תמישר תעיבקב ,הכרעהה תנכה לש םינושארה םיבלשה ינשב

 אלו עדימה תכרעמ ינייפאמל ונסחייתה ,םהמ דחא לכל תובישח לולקש

 ןוחבל ונלע היהי יחכונה בלשב .תועצומה תופולחהמ תחא לכ ינייפאמל

 םינויצ עובקלו ונעבקש םיאשונהמ דחא לכב תופולחהמ תחא לכ לש הביט תא

 . .םאתהב

 ונתוא שמשי רשא ,דיחא םינויצ םלוס ןיכהל שי םינויצה ןתמ ךרוצל
 םה םיצופנה םינויצה תומלוס .תופולחה לכב הכרעהה יאשונ לכ תכרעהל
 םינייצמ רתו* םיהובגה םירפסמה רשאכ ,הכרעה תוגרד 10-ו ,5 ,3 ינב
 םיכרעה תא רוחבל םיגהונה שיש ןייצל *וארה ןמ) רתו* תובוט תוכרעה
 .(רתו* הבוט הכרעה ןייצל ידכ ,םיכומנה

 :וזה הלבטה תא םושרל לכונ ,תוגרד 7 לש םינויצ םלוס עבקנ םא

 ןויצה הכרעהה

 ןיוצמ

 דואמ בוט

 בוט

 י?נוניב

 בוט אל

 עורג

 -- א ₪ ₪ ₪ ₪ דואמ עורג

 :תשב הכרעהה יאשונמ דחא לכל םינויצ ןתינ הז בלש תמגדה ךרוצל

 ."בקעי ןכשמ" ךוויתה דרשמ לש עדימה תכרעמל תופולחה
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 .תוגרד 5 לש םינויצ םלוסב ןהכ רמ שמתשה ותכרעהב

 'ב הפולח 'א הפולח
 ןויצ ןויצ הכרעהה אשונ

 :לועפתה םוחתהמ הכרעה יאשונ

 להקה תורישב הדובעה תוחונ . 

 הדובע םו* לכ תליחתב לועפתה תוטשפ .

 החטבאהו יוביגה *להונ תוטשפ

 = ₪ = =\ת < \ת זא כ %עכ כ תוינופלט תוינפל תובושת ןתמ תוחונ .

 הרמוחב םירושקה הכרעה יאשונ

 דויצה תונימא .1

 וביטו םינוקיתה תוריש תונימא .2

 =\ת \ת אֶת \ת = ןנכותמל רבעמ תלוביק .3

 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ

 .  םיידוחיי םייונישו תומאתה תנמזהל תורשפא 3

 . הנכותל תובחרה שוכרל תורשפאה 5

 5 םייק טלפב םייוניש לש ימצע עוציב תוחונ

 84 םישדח םיחוויד לש תימצע הקפהל תורשפאה . 

 צת = ₪ = \ת א ₪ = ₪ 8 עדימה תכרעמב םינותנה תחטבא תמר . 

 הפולח לכל עצוממה הכרעהה ןויצו ללוכה דוקינה בושיח :יעיבר בלש

 םידדמ ינשב השענ םוכיסה .תיתוכיאה הכרעהה תא םכסל איה הז בלש תרטמ

 :םיבשוחמ

 .תיתוכיא הכרעהל ללוכ דוקינ -

 .תיתוכיא הכרעהל עצוממ ןויצ -

 לכב הפולחה הרבצש דוקינה םוכס אוה תיתוכיאה הכרעהל ללוכה דוקינה

 ןויצב תובישחה לולקש תלפכמ היהי הכרעה אשונל דוקינה .הכרעהה יאשונ

 יד: לע בשוחמ תיתוכיא הכרעהל עצוממה ןויצה .הכרעה אשונ ותואל ןתינש

 .תובישחה ילולקש םוכסב תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקיוה תקולח

 יתש רובע תיתוכיאה הכרעהה ןויצ לש בישחת ונכרע הז בלש תמגדה םשל
 ."בקעי ןכשמ" ךוויתה דרשמ לש עדימה תכרעמל תופולחה

 בישחתו תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקינה יבישחת םיגצומ 12.2 הלבטב

 דרשמ לש עדימה תכרעמ תופולחל תיתוכיאה הכרעהל עצוממה ןויצה

 בלשב ונכוהש תובישחה תולקשמ ינותנ לע םיכמתסמ םיבושיחה .ךוויתה

 .ישילשה בלשב ונתינש הכרעהה יאשונל םינויצה לעו ינשה
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 לש עדימה תכרעמ תופולחל תיתוכיא הכרעה ידדמ יבישחת :12.2 הלבט
 "בקעי ןכשמ"

 'ב הפולח 'א הפולח לולקש
 דוקיג ןויצ|דוקינ ןויצ|תובישח הכרעהה אשונ

 :לועפתה םוחתהמ הכרעה יאשונ

 להקה תורישב הדובעה תוחונ

 הדובע םוי לכ תליחתב לועפתה תוטשפ

 החטבאהו יוביגה ילהונ תוטשפ

 46 א תוינופלט תוינפל תובושת ןתמ תוחונ

 הרמוחב םירושקה הכרעה *אשונ

 דויצה תונימא .1

 וביטו םינוקיתה תוריש תונימא .2
 ןנכותמל רבעמ תלוביק .3

 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ

 םיונישו תומאתה עוציב תנמזהל תורשפא .1
 הנכותל תובחרה שוכרל תורשפא .2

 טלפב םייוניש לש ימצע עוציב תוחונ .3
 םישדח םיחוויד לש תימצע הקפה תורשפא .8
 עדימה תכרעמה םינותנה תחטבא תמר .5

 תובישחה תולקשמ םוכ יס

 תיתוכיא הכרעהל ללוכ דוקיג

 תיתוכיא הכרעהל עצוממ ןויצ

 רדס יפ לע תופולחה תא גרדל רשפאמ תיתוכיא הכרעהל עצוממה ןויצה
 הנויצש הפולח לע הלוע 3.95 לש עצוממ ןויצל התכזש הפולח ,ךכ .ןתוכיא
 תא תוארל רשפא ,ןטק אוה עצוממה ןויצה שרפה רשאכ .דבלב 3.20 אוה
 לש ותנוכתל בל םישל שי ,תאז םע דח* .ןתוכיאב תולוקשכ תופולחה
 ,תיסח* הובג עצוממ ןויצל תוכזל הלוכ* הפולח .םיגירח ריתטהל עצוממה
 .םידחא הכרעה יאשונב רתויב םיכומנ םינויצ רובצל תחא הנועבו תעבו
 םורגל תויושע ,הובג עצוממ ןויצ תלעב הפולחב הלאכ הפרות תודוקנ
 תודוקנ הל ןיא ךא ,תצקמב ךומנ הלש עצוממה ןויצהש הפולח תפדעהל
 .הפרות
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 תופולח לש תיתוכיא-תילכלכ תכלושמ האוושה 2

 תופולח לש תילכלכה הכרעהב דרפנב ונד םדוקה ףיעסבו םדוקה קרפב

 לכ רובע ,ונידיב םיאצמנ הזה בלשבו .תיתוכיאה הכרעהבו עדימה תכרעמל

 :םיאבה הכרעה ינותנ ,הפולח

 קפוא תפוקת םותב וטנ המורתה ,רזחהה תפוקת ךשמ | :תילכלכ הכרעה

 .("וטנ המורתה") ןונכתה

 עצוממה ןויצה ,תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקינה :תיתוכיא הכרעה

 .תיתוכיאה הכרעהל

 רשא ,תופולחה לש תיתוכיא-תילכלכ תבלושמ האוושה ךורעל איה הרטמה
 תילכלכה הכרעהל שמתשמה ןתונש יסחיה לקשמה תא םג ןובשחב איבת
 .תיתוכיאה הכרעהל האוושהב

 תושיגר חותינ םישרת" תרזעב תיפרג הטישב תישענ תבלושמה האוושהה

 וכלהמב רשא תופולחה לש תוכרעהה לומרינ םיעצבמ הז ךרוצל ."תופולחה
 לע ,תיסח* תיתוכיא הכרעהו תיסחי תילכלכ הכרעה הפולח לכ רובע בשוחת
 .100-ל 0 ןיבש הלקס ינפ

 ,תא טרפנ ןלהל

 .(לומרינה) .תויסחיה תוכרעהה לש בושיח תטיש -

 .תופולחה תושיגר חותינ םישרת תיוותה תטיש -

 (לומרינה) תויסחיה תוכרעהה לש בושיח תטיש

 הבוטה הפולחל יסח* ןפואב תובשוחמ הפולח לכל תויסטחיה תוכרעהה

 .רתויב

 .תופולחה לש וטנ תומורתה ךמס לע תבשוחמ תיסחיה תילכלכה הכרעהה
 :האבה ךרדב השענ תיטחיה תילכלכה הכרעהה בושיח

 .100 ךרעה ןתינ רתויב ההובגה וטנ המורתה תלעב הפולחל

 :האבה ךרדב תיסחיה תילכלכה הכרעהה בשוחת תורחאה תופולחהמ תחא לכל

 הפולחה לש וטנ המורתה

 =  הפולחל תיסהי תילכלכ הכרעה
 הפולחה לש וטנ המורתה

 100 תילכלכ הכרעה הלביקש

 ,תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקינה יפ לע תבשוחמ תיסחיה תיתוכיאה הכרעהה

 תיתוכיאה הכרעהה בושיח .תיסחיה תילכלכה הכרעהה בושיחל המוד הרוצב
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 רתויב הובגה ללוכה דוקינה תלעב הפולחל :האבה ךרדב השענ תיסחיה
 .100 ךרעה ןתינ תיתוכיא הכרעהל

 :האבה ךרדב תיסחיה תיתוכיאה הכרעהה בשוחת תורחאה תופולחהמ תחא לכל

 הפולחה לש תיתוכיאה הכרעהל ללוכה דוקינה תיתוכיא הכרעה

 =  הפולחל תיסחי

 הפולחה לש תיתוכיאה הכרעהל ללוכה דוקינה

 100 תילכלכ הכרעה הלביקש

 ןונכתמ םיחוקלה ,םיאבה הכרעהה ינותנ לש לּומרינ ךורענ המגדה םשל
 ."הלאכש םייח" םייחה ילעב תונח לש עדימה תכרעמ

 יבושיח ןלהל .תופולח שולש תועצומ תננכותמה עדימה תכרעמל

 :ןהלש תוכרעהה

 הפולח הפולח הפולח

 ג ב א

 :ולבקתהש הכרעהה ינותנ
 3,200 8,100 0 (םילקשב) וטנ המורתה
 106 209 28 תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקינה

 :ובשוחש תויסחיה תוכרעהה
 8 100 3 תיסח* תילכלכ הכרעה
 1% 6 41 תיסחי תיתוכיא הכרעה

 ,רתויב ההובגה וטנ (תיפסכה) המורתה תלעב 'ב הפולח יכ םיאור ונא
 תא הלביק רשא 'ג הפולח וליאו ,100 תיסח: תילכלכ הכרעהב התכז
 תיתוכיא הכרעהב התכז ,תיתוכיא הכרעהל רתויב הובגה ללוכה דוקינה
 תובוטה תוכרעהה תלעב תנזואמה הפולחה איה 'א הפולח .100 תיסחי
 .הריחבה ךרדב טוריפ רתיב ןודנ ךשמהב .הכרעהה ידדמ ינשב

 תופולחה תושיגר חותינ םישרת תיוותה תטיש

 :םייכנא םיריצ לנש שי תופולחה תושיגר חותינל ונתוא שמשמה םישרתב
 ילאמש יכנא ריצו ,תיסחיה תילכלכה הכרעהה תדדמנ וילעש ינמי יכנא ריצ

 ,יקפואה ריצב ,םישרתה סיסבב .תיסחיה תיתוכיאה הכרעהה תדדמנ וילעש
 לנמיה יכנאה ריצל ברקתנש לככ .תילכלכה הכרעהל םיסחיימש לקשמה םשרנ
 יכנאה ריצל ברקתנש לככו ,תילכלכה הכרעהל םיסחיימש לקשמה לדגי
 ןטק רשאכ יכ תוארל לכונ .תילכלכה הכרעהל םיסחיימ לקשמה ןטקי ילאמשה
 הכרעהל םיסחיימש לקשמה לדג -  תילכלכה הכרעהל םיסחיימש לקשמה
 ,0.75 אוה תילכלכה הכרעהל םיסחיימש לקשמה רשאכ ,אמגודל .תיתוכיאה

 .'וכו ,0.25 אוה תיתוכיאה הכרעהל םיסחיימש לקשמהש איה רבדה תועמשמ
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 לנמיה יכנאה ריצה לע הדוקנה תא רבחיש רשי וק ריבענ הפולח לכ רובע

 ילאמשה ריצה לע הדוקנה םע ,הלש תיסחיה תילכלכה הכרעהה תא תנייצמה

 .תיסחיה תיתוכיאה הכרעהה תא תנייצמה

 הכרעה תלעב הפולח רובע וקה תא 12.1 םישרתב ריבענ ,אמגוד םשל

 .84 תיסח* תיתוכיא הכרעה תלעבו ,100 תיסח* תילכלכ

 תופולח תושיגר חותינ םישרת |:12.1 םישרת

 תיתוכיא הכרעה תילכלכ הכרעה

 תיסחי / תיסחי

100 

00. 

00 

240 

20 

90 0.9 80.8 0.7 6 5 4 0.3 0.2 0.1 0.8 

 םיסחיימש לקשמה
 תילכלכה הכרעהל

 הפולחה לש תללקושמה הכרעהה תא אורקל רשפאמ הפולחה תא ראתמה וקה

 .תיתוכיא הכרעהו תילכלכ הכרעה לש יוצר ליהמת לכ רובע

 לקשמ תילכלכה הכרעהל םיסחיימ רשאכ ,םדוקה םישרתב ,אמגוד םשל

 הפולחה לש תללקושמה הכרעהה - 0.25 לקשמ תיתוכיאה הכרעהלו 5

 הכרעהלו 0.50 לקשמ תילכלכה הכרעהל םיסחימ רשאכ .96 היהת

 .92 היהת הפולחה לש תללקושמה הכרעהה - 0.50 לקשמ תיתוכיאה

 םימיאתמה םיווקה תא םישרת ותואב ריבענ ,תופולח תאוושה ךורעל ידכב

 איה הלש תללקושמה הכרעהה רשא עוז היהת תפדעומה הפולחה .ןהמ תחא לכל

 תילכלכ הכרעה לש יוצרה ליהמתל המיאתמה הדוקנה רובע רתויב ההובגה

 .תיתוכיא הכרעהו

 םייח" תויחה תונח לש עדימה תכרעמל תופולחל רוזחנ המגדה םשל

 תחא לכ רובע םיווק ונוותה 12.2 םישרתב .םדוק הרכזנש "הלאכש

 .תופולחה
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 "הלאכש םייח" תונח - תופולח תושיגר חותינ םישרת | :12.2 םישרת

 תיתוכיא הכרעה תילכלכ הכרעה
 תיסחי תיסחי

100 100 

20 120 

100 00 

 40 ארקמ 50
 א הפולח

 20 ב הפולח - - - |20
 ג הפולח -.- - |

+----+---+---47+----47----47-----%-----+-----+ 

60.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ( 0 
 םיסחיימש לקשמה

 תילכלכה הכרעהל

 םיליהמתה םוחת רובע הפידעה הפולחה איה 'ב הפולח יכ הארמ םישרתה
 הכרעהה לש הלקשמו) 61% לע הלוע תילכלכה הכרעהה לש הלקשמ םהבש
 םוחת רובע הפידעה איה 'ג הפולח וליאו ,(39%-מ ךומנ תיתוכיאה
 לש הלקשמו) 61%-מ ךומנ תילכלכה הכרעהה לש הלקשמ םהבש םיליהמתה
 תורחאה תופולחהמ התוחנ 'א הפולח .(61% לע הלוע תיתוכיאה הכרעהה
 .םיירשפאה םיליהמתה םוחת לכב

 םיליהמתה לש םוחתה תא דומאל םישרתה ונל רשפאמ ,אמגודב גצומש

 אל תפדעומה הפולחה םהבש תיתוכיא הכרעהו תילכלכ הכרעהב םירושקה

 .הנתשת
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 13 קרפ

 ףטוש לועבת תלחתהל תוכרעיה

 וא ,םינורחאה ויבלשב רבכ אצמנ תונכתה ."ומויסל ברקתמ ךורא עסמ"
 תא ןיקתהלו דויצה תא קפסל רומא הנכותה תיבו םתחנ הזוחה ,ןיפוליחל
 רמגומה לע ךרבל הז בלשב ןתינ םאה .םיבורקה םימיה דחאב הנכותה תליבח
 ?עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתב דיימ ליחתהלו

 .אל ןיידע ,ונרעצל

 רשפא ןתמלשה רחאל קר רשא ,תוכרעיה תולועפ המכ עוציבל ןיידע ורתונ
 ףוס ףוס תוארלו תישיאה עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתב ליחתהל היהי
 איבהל םילולע ,םירוציק הברה לש םכרדכ ,ךרד ירוציק ."ונלמעב תחנ"
 םילודג תויהל םילולע ןהיקזנ רשא ,ףטושה לועפתה ךלהמב תולקתל ונתוא
 עונמל הלוכ* קפס אלל התיה לועפתה תלחתה תארקל התואנ תוכרעיה .דואמ
 .הלאה תולקתה תיברמ

 :רתויב תובושחב קר קוסענ הוכרעיהה תולועפ ןיבמ

 .תישיא עדימ תכרעמל הלבק תוקידב -

 .השדחה תכרעמל תמייק עדימ תכרעממ הבסה -

 .תישיא עדימ תכרעמב הרגש יכילהת ןונכת -

 .תישיא עדימ תכרעמב החטבא ירודיס ןונכת -

 תישא עדימ תכרעמל הלכק תוקידב תכירע 141

 רשאכ .הלבק תוקידבב ךרוצ ללכ יל ןיא ,ומצעל שמתשמה בשוח ,הרואכל

 רשאכ וליאו ,תואיכ תנכותו ןנכות לכהש יאדו ימצע חותיפב איה הנכותה
 הננכותו ,ןץימא הנכות תיבמ השכרנש הנכות תליבח לע תססובמ תכרעמה
 !איה אלו .ולאכ תוקידבב ךרוצ ןיאש יאדוו יאדו ,םינעוצקמ י"ע החתופו
 בטומו ,ולא תוחיטבמ תוביסנב םג תורקל תולולע תוטעמ אל תולקת
 .ףטושה לועפתה תליחת ינפל הנילגתתש
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 הלבקה תוקידב תורטמ

 תורשפאל - רקיעבו חותיפל םירושקה םימוחת רפסמב תוקסוע הלבקה תוקידב

 .שמתשמה ידי לע תכרעמה לש ןיקתה לועפתה

 .א
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 תכרעמה תומלש

 :תולאשנה תולאשה
 ?ןנכותש טלפה לכ תא קיפהל רשפא םאה -

 ?תכרעמב םישורדה םיכילהתה לכ תא עצבל רשפא םאה -

 ךא ,ימצע חותיפב תכרעמב תירשפא עדימה תכרעממ םיעטק לש החכיש
 הנכות תליבחב תומלש רסוח .השכרנש הנכות תליבחב םג תורקל הלולע
 תופסותו תומאתה עצבל חיטבה הנכותה תיב םא דחוימב תורקל הלולע
 הנכותה תליבח לש תומייקה תואסריגהמ תחא קפסל חיטבה וא ,תודחוימ
 הסריג קפיסו ,(שמתשמה תושירד לע תיבטימ הרוצב הנועה הסריג)
 .תרחא

 טלפה תונוכנ תחטכה

 :תולאשנה תולאשה

 ?השדחה תכרעמב קפומה טלפב םינותנה םינוכנ םאה -

 ?תכרעמה לש דוביעה יכילהתב םיללכנה םיבושיחה םינוכנ םאה -

 ןה העתפהה תיברמל ךא ,ימצע חותיפב הנכותב אצמיהל תולולע תואיגש
 אל הרוק הנכות תוליבחב ."הקיתו" הנכות תליבחב םג אצמיהל תולולע
 יד* לע הנכותב שומיש לש הכורא הפוקת רחאל קר תילגתמ האיגשש תחא
 ולעפוה אלש הליבחב םיקלח תויהל םילולעש ןויכמ ,םיבר תוחוקל
 .והשלכ שמתשמ ידי לע ןיידע

 םיחטבומה דוביעה (תויוריהמ) יקפסה

 תושירדה תואלמתמ םא קודבל ,ראשה ןיב ,תודעוימ תולאשנה תולאשה
 :(3.6 ףיעס האר) החלצהל םייתומכ הדימ ינקכ ורדגוהש

 ?וחטבוהש הבוגתה ינמזב תדמוע תכרעמה םאה -
 ?תושירדב דמוע טלקה תנזה בצק םאה -
 ?תושירדב דמוע גצמב תותליאש-טלפ תקפהל שרדנה ןמזה םאה -

 דועיתה

 ,הנכות תיבמ השכרנ םא ןיבו ימצע ןפואב החתופ הנכותה םא ןיב
 דועיתו "שמתשמל ךירדמ" לולכיש תואנ דועית קיזחהל ךירצ שמתשמה
 םמצעב םיחתפמה םישמתשמ לש םתייטנ תנכוסמ דחוימב .תנכתמכ שמתשמל
 תומישר לע ,"הפ לעבש הרות" לע ךמתסהלו דועיתה אשונ תא חינזהל
 ךרוצה ררועתישכ דיימ ףשחי* דועיתה ןורסיח .הזב אצויכו הטויט
 הנכותל תויצקנופ ףיסוהל ךרוצה ררועתיש וא ,םידחוימ םירקמב לפטל
 .םייוניש הב ךורעל וא



 תוקידבה עוציבל תונכה

 תא ןיזהל שי תונושארה תורטמה שולשל תוסחייתמה תוקידבה עוציבל סיסבְכ

 ךרדב םיכירצ הלא *נותנ .(1656 6868) יוסינ ינותנב תקדבנה תכרעמה

 :לולכל ללכ

 .תכרעמה לש באה יצבוקמ תומושר -

 .תכרעמה תואלבטמ תומושר -

 .תועונת לש תומושר -

 םינותנ) תמא ינותנ לש םגדמ :םיגוס לנשמ הנעיהת תומושרהש יוצר

 תומושר .תכרעמה תונוכנ תקידבל תומאתומה "תויטטניס" תומושרו (םיישממ

 תוחוקל :סימייק םניאש םיטירפ תוראתמה תומושר ןה "תויטטניס"

 גשומה .המודכו םיינוימד םיפירעת | ,םיינומד יאלמ |יטירפ | ,םיינוימד

 םילוגש וא םינוכנ םיינוצלק םירקמ וא לובג יכרעל סחייתמ "םיינוימד"

 םירשפאמ םהש ךכ םינייפואמ םה .הליגר הדובעב םימייק אל ללכ ךרדבש

 תולוררהמ תאו התומלשו תכרעמה תונוכנ תא תרקובמ הרוצב ןוחבל

 .דוביעה

 ךווית דרשמ לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמב יוסינ ינותנ ,אמגודל

 תא ןנכתש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמל שכר ךוויתה דרשמ .ן"לדנ
 .ריעב קיתו הנכות תיב לש שדח רצומ ,"תינלדנ" הנכותה תליבח

 םידרשמ ,םיתב ,תוריד :ן"לדנ לש םיגוס המכב קסוע ךוויתה דרשמ
 הנוש רועישב ךווית תולמע הבוג דרשמה .ריעה יבחר לכב םישרגמו
 המכ יפ5 לע תוחנה קינעמ דרשמה .הקסעה יוושו סכנה גוס יפל
 תועצמאב הינש הקסע םישועה תוחוקלל ראשה ןיב | ,םינוירטירק
 עדימה תכרעמ .םיריעצ תוגוזל ,םישדח םילועל ,םיאלמיגל ,דרשמה
 םימיאתמה םיסכנ רותיאב עייסל תדעוימ דרשמה ןנכתמש תיקסע-תישיאה
 חוויד תנכהב לפטל ,תוחוקלל תוינובשח תנכהב לפטל ,חוקלה תושירדל

 .דועו ישדוח

 :םיאבה םיגוסהמ תומושר וללכ יוסינה ינותנ

 ,םירכוש/םינוק לש תומושר ,םיריכשמ/םירכומ לש תומושר :בא תומושר
 .םיסכנ לש תומושר

 תלבט ,םירכוש/םינוקלו םיריכשמ/םירכומל ךוויתה ןוריחמ :תואלבט
 .החנהה דוק יפל תוחנה

 .םיסכנ לש תורכשה ,םיסכנ לש תוריכמ :תועונת

 תויתימא תואקסע 5 יפ לע ךוותמה ןיכה יוסינה לש תמאה ינותנ תא

 םיסכנ לש םינותנ ףיסוהו ,ודרשמבש תוסטרכהמ יארקאב רחבש גוס לכמ

 .גוס לכמ 10 - ןיידע ורכשוה וא ,ורכמנ אלו ולופיטל ורסמנש

 :?וסינל בא תומושר

 תומושרה תא סכנ גוס לכ רובע וללכ םיריכשמ/םירכומה לש תומושר

 םירושק ויהש םיישממה םיריכשמה/םירכומה 5 לש תומושר :תואבה

 גוס לכמ תויטטניס תומושר 3 דועו ,תסטרכהמ יארקאב ורחבנש תוקסעב
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 "ריעצ | גוז-הריד רכומ"ו "הלוע-הריד רכומ" | ,"יאלמיג-הריד רכומ"
 תומושר 8 וללכ םירכוש/םינוקה לש יוסינה ינותנ םג .הזב אצויכו
 לש יוסינה תומושר .תויטטנסס תומושר 3 ןהמש סכנ גוס לכ רובע
 תומושר 15 הריכמל וא הרכשהל סכנ גוס לכ רובע וללכ םיסכנה
 ורכמנ אל ןיידעש םיסכנ 10-ו ורכשוה וא ורכמנש םיסכנ 5) תויתימא
 תויטטניס תומושר 5-ו ,םיסכנה תסטרכמ יארקאב ורחבנש (ורכשוה וא
 רוזא הריכמל הריד" ,"א רוזיא הריכמל הריד" ,ריעה ירוזיא יפל
 .ילוכו "ב

 ןויכמ ,ןתומלשב תואלבטה לכ תא וללכ יוסינל תואלבטה תומושר
 .ףטושה לועפתה תלחתה ינפל ןתוא םיקהל בייח אליממ היה ךוותמהש

 :יוטינל העונת תומושר

 תומושר 5 סכנ גוס לכ רובע וללכ תורכשההו תוריכמה לש תומושרה

 תומושר 5  ןכו ,יארקאה םגדימב וללכנש תואקסיעה רובע תמא

 /םירכומ םיסכנ לש תויטטניסה תומושרה תרזעב ובכרוהש תויטטניס

 םיריחמ ךוותמה עבק תויטטניסה תומושרב .םירכוש/םינוקו םיריכשמ

 .בושיחה תונוכנ תא ןוחבל ידכ ,םיפירעתה תולובגב

 השדחה עדימה תכרעמל םתדלקהלו יוסינה ינותנ תנכהל שידקה ךוותמה

 .וז הלטמל תודחא תועש שידקמ אוה םוי לכבשכ ,םידחא םימי

 רפסמה והז .תודחא תורשע ללכ ךרדב .אוה \בוק לכב שורדה תומושרה רפסמ
 יפ לע תכרעמה תונוכנו תכרעמה תומלש לש האלמ הקידב רשפאמה ילמינימה
 וגצויש תותליאש ,(אלמ דומע לש הקפה - לשמל) תספדמב וקפויש תוחודה
 תובר םימעפ תשרוד דוביעה תויוריהמב הדימעה תקידב .'וכו בשחמב גצב
 םירקמב .תכרעמל ןנכותמה הזל המוד חפנ ילעב ,םילודג םיצבק תמקה
 קר ,םינותנ םירטמרפ יפל תומושר לש שופיח ךילהתב לשמל ומכ ,הלאכ
 תוריהמ לע תויתימא תובושת תתל היושע םיצבק לדוג לש ישממ בצמב הקידב
 .דוביעה

 תונוכנ תקידב ,תכרעמה תומלש תקידב) ויקלח תעברא לכ לע הקידבה ךילהת

 םויק תקידבו תושורדה דוביעה תוילוריהמב הדימעה תקידב ,תכרעמה

 ךורעל ןיא תוקידבה תא .דואמ תובר הדובע תועש תעקשה שרוד (דועיתה

 לש תיברימ הפישחל דעוימה ינדפק ןונכת ךותמ אלא ,תונחלסה תדימב

 הנכותה תקידב חיטבהל דעוימ תוקידבה לש ןונכתה .תומייק ןה םא ,תולקת

 תוקידב רשפאה לככ עונמל ידכ ,םיבצמ לש רשפאה לככ .לודג ןווגמב

 .םיניקת ואצמנש םיטלפו םיכילהת לש תורזוח

 דרשמ לש עדימה תכרעמב הלבקה תוקידב ךילהת תא ןחבנ ,אמגודל

 תקידב ,תומלש תקידב :םיביכרמה לכ תא הללכ הקידבה .ךוויתה

 .דועיתה תקידבו דוביעה תויוריהמ תקידב ,תונוכנ

 ךוויתה תולמע ,רתיה ןיב ,ובשוח תכרעמה תונוכנ לש הקידבה ךילהתב

 לכ רובעו יארקאה םגדימב וללכנש תויתימאה תוקסעה לכ רובע

 תויתימאה תואקסעה רובע בושיחה תואצות תא .תויטטניסה תואקסעה

 תואקסעה רובע בושיחה תואצות תאו ,לעופב ובגינש תולמעה םע וושיה
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 וננכותש םינייפאמה יפל תויוזח ויהש תואצותה םע וושיה תויטטניסה
 .רכושה/הנוקהו ריכשמה/רכומה ,סכנה לש תויטטניסה תומושרב

 לכ ןכאש ךוותמה קדב ,הרכשהל וא ,הריכמל םיסכנ שופיח ךילהתב

 .הקירסה הודב וללכ** ןכא שופיחה ליפורפל םימיאתמה םיסכנה

 םיסכנ לש תויטטניס תומושר וללכייש ךכל וביל םש אוה דחוימב

 .הקירסה ינייפאמ יפל וננכותש

 השדחה תכרטמל תמייל עדימ תכרעממ הבסה 2

 שומישל הנשיה עדימה תכרעמב שומישמ שמתשמה רבוע ובש ךילהת איה הבסה
 תוסטרכ לש תינדי עדימ תכרעממ תויהל הלוכ* הבסה .השדחה עדימה תכרעמב
 תבשחוממ עדימ תכרעממ וא ,(תבשחוממ) תישיא עדימ תכרעמל םיקיתו

 .(ללכ ךרדב רתו* הפיקמו רתו* הליעי) השדח תבשחוממ עדימ תכרעמל
 :הבסהב תושרדנה תוירקיעה תולועפה

 ירגאמ תבסה) השדחה תכרעמל תמייקה תכרעמהמ םינותנה ירגאמ תרבעה -
 .(םינותנה

 .(תכרעמה תבסה) םישדח הרגש יכילהתבו השדחה הנכותב שומישל רבעמ -

 ,תרחא תכרעמל תחא תכרעממ רבעמה עוציבל טרפ יכ ,םג רורב הרדגהה סצעמ

 תפוקת לכ ךלהמב (עדימה םוחתב) תורישה תופיצר תא םג חיטבהל ךירצ

 .הבסהה

 ךשמב הדיקפה תא קיסעת רנירטו תאפרמ לש עדימ תכרעמ תבסה :אמגודל

 עדימה תכרעמל תוסטרכהמ יחה ילעב ינותנ תדלקהב םימי עובשכ

 תוריש ןתמב ךישמהל האפרמה תבייח הפוקת התוא לכ ךשמב .תבשחוממה

 תוסטרכב שומישמ תרבוע האפרמהשכ ,וז הפוקתב םג .יחה ילעבל

 טרופמ עדימ רנירטול תויהל ךירצ ,תיקסע-תישיא עדימ תכרעמל

 ,ולופפטבש םייחה ילעבמ דחא לכ לש תיאופרה הירוטסיהה לע ןכדועמו

 .המודכו תוחוקלהמ דחא לכ לש בוחה תרתי לע

 השדחה תכרעמל תמייקה תכרעמהמ םינותנה ירגאמ תרבעה

 (םינותנה ירגאמ תבסה)

 סחי:תהל ונילע השדחה תכרעמל הנשיה תכרעמהמ םינותנה ירגאמ תבסהב

 :םינושה םיצבקה יגוסל

 .בא יצבוק -

 .תואלבט -

 .תועונת יצבוק -

 .לוביג יצבוק -

 .םיירוטסיה םיצבק -
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 באה יצבוק תבסה

 וא וז הדימב הנוש תויהל יושע שדחה באה צבוק לש ונכות תובר םימעפ

 תודשמ קלח קר לולכל יושע שדחה צבוקה .םדוקה צבוקה הנבממ תרחא

 :נשמ םיחוקלה םינותנ תודש לולכל יושע וא ,ןשיה בוקה לש םינותנה

 תינד: עדימ תכרעממ רבעמב הלאכ םיבצמ םייופצ דחוימב .םינשי םיצבק

 .(תבשחוממ) תישיא עדימ תכרעמל

 ףילחמ "םיאקיסומ" בוקה ,השדח תיטרפ-תישיא עדימ תכרעמב :לשמל
 היפרגויב" :הנשיה עדימה תכרעמב תוסטרכב וקזחוהש םיצבק ינש
 ."תבותכ יטרפ"ו "תילקיסומ

 ?טירפ" צבוקב ,השדח תיקסיע-תישיא עדימ תכרעמב :תפסונ אמגוד
 קר טירפ תמושר לכב םיללכנ ,הנשיה יאלמה תסטרכ תא ףילחמה "יאלמ
 .תודש 19 טירפ לכל םידעוימ ויה תסטרכבש דועב ,םינותנ תודש 2

 ןויכמ .ותומלשב ללכ ךרדבו ,בר קוידב תושעיהל הכירצ באה יצבוק תבסה

 ירה ,לודג ללכ ךרדב ןרפסמו תיסחי תוכורא באה יצבוק לש תומושרהש

 יצבוק לש הבסהה ,השעמל .בר ןמז תעקשה שורדת וז הבסה םירקמה בורבש

 .םינותנה י:רגאמ תבסהל שדקומה ןמזה בור תא תכרוצ באה

 .תיקסע-תישיא עדימ תכרעמל תונח לש תינדי תכרעמ תבסה ,אמגודל
 דודיק ונייהד ,המושר תבסה .תומושר 1200 תונח לש םיטירפה צבוקב
 םישרוד הדלקהה תהגהו םינותנה תדלקה ,טירפה סיטרכבש םינותנה
 3,600 תעקשה שורדת ואולמב צבוקה תבסהש ןאכמ .תוקד 3 עצוממב
 והז תישיא עדימ תכרעמ לש שמתשמ רובע .(הדובע תועש 60) תוקד
 ליעפמכ תורחא תולטמ םג וילע תולטומ יכ ,דואמ לודג הדובע סמוע
 .םויב תודחא תועש אלא הבסהל שידקהל לוכ* וניא |אוהו תונחה
 םתבסהל ושרדייש ,םיפסונ בא יצבוק תכרעמל יכ ,רוכזל שי ףסונב
 .תופסונ תובר הדובע תועש תעקשה

 תואלבט תבסה

 (המודכו םיבושי*: תלבט ,תוחנה תלבט ,םיריחמ תלבט) תואלבטה תבסה

 .םינותנה לש תוינכדעלו קוידל הבר בל תמושת םעו ,המלש תויהל תבייח

 תועונת יצבוק תבסה

 נפל ולחש םיעוריא לע תועונת בסהל ךרוצ ללכ ךרדב ןיא הלא םיצבקב

 אל ןיידעש תועונת קר םיבסמש ,בורל אוה ללכה .םיישדוח וא שדוחמ רתוי

 .םימיאתמה באה יצבוק תא ונכדע אל ןיידע וא ,םכסמ חודב ודבוע

 וללכנ אל ןיידעש "חולשמ תודועת" לש תועונת קר בסהל שי :לשמל
 ןוכדע" תועונת קר בסהל שי ,המוד ןפואב .חוקלל תישדוח תינובשחב
 .הלוחה לש באה תמושר תא ונכדע אל ןיידעש "הלוח יטרפ

 תועונתה רפסמ תא דואמ ןיטקהל רשפא הבסהה לש םיאתמ יותיע תעיבק י"ע

 *צבוק תבסהב ךרוצה תא לילכ עונמל וליפא םימעפלו ,בסהל ךירצש

 .תועונת
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 יוביג יצבוק תבסה

 םישדחה יוביגה יצבוק .יוביג יצבוק לש הבסהב ךרוצ ןיא ,םתרדגה יפל

 .תכרעמה לועפתל הרגשה יכילהת תרגסמב השדחה תכרעמה ידי לע ורצווי*

 םיירוטסיה םיצבק תבסה

 ךרוצה רועיש רשא ,רבעב םיעוריא לע םינותנ םיללוכ םיירוטסיה םיצבק

 ,ללכ ךרדב ,ךרוצ ןיא ךכיפל .דואמ ןטק אוה םתוא דבעלו םתוא רזחאל

 רשפא היהי ,הלא םיצבקמ םינותנל קקדזנ םהבש םירקמב .הלא םיצבק בסהל

 תכרעמה תרזעב וא ,ןשיה ינדיה ןויכראב ,הנשיה תכרעמב םתוא רתאל

 ,ןשיה ןויכראה לע רומשל ךישמהל שי ךכ םשל יכ רורב) הנשיה תבשחוממה

 םיצבקהמ םינותנ רוזחאל םישורדה הנשיה תכרעמה יקלח תא םייקל וא

 .רדגומ דוביע ךילהת ךרוצל ובסו* םה ,ךרוצה תדימב .(םיירוטסיהה

 םישדח הרגש יכילהתבו השדחה הנכותב שומישל רבעמ

 (תכרעמה תבסה)

 :הבסה לש תוירקיע תורוצ שולש ןיב ןיחבהל רשפא תוישיא עדימ תוכרעמב

 .הרישי הבסה -
 .ת:תגרדה הבסה -
 ."ל:בקמב הציר" ךות הבסה -

 .13.1 םישרתב גצומ הבסהה תורוצ לש יפרג רואית

 .הבסה לש תורוצ :13.1 םישרת

 הרישי הבסה .א
 הנשי  תכרעמ

 השדח תכרעמ

 השדח תכרעמ

 תיתגרדה הבסה .ב

 הנשי  תכרעמ

 הנשי  תכרעמ

 השדח תכרעמ

<--- 7-7 

 ןמזה ריצ

 "ליבקמב הציר" ךות הבסה .ג
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 הרישי הבסה

 הליחתמ ןמז ותואמו ,הנשיה תכרעמב שומישה תחא תבב קספומ הב הבסה
 .האולמב לועפל השדחה תכרעמה

 :דחוימב המיאתמ תאז הבסה תרוצ

 רשאכ ,תיטח* תוטושפו תונטק ןה השדחה תכרעמהו הנשיה תכרעמה רשאכ -
 .באה יצבוק םינטק דחוימבו תיסחי םינטק םינותנה ירגאמ

 קיפסמ ןמז קרפ רתונו ,תופיצרב עדימ תקפסמ הניא. עדימה תכרעמ רשאכ -
 .הבסהה אולמ עוציבל תורישל תוריש ןיב

 תכרעמ ,םינכוסל תולמע לש ישדוח בושיחב תקסועה תכרעמ :לשמל
 תויחנההמו יארשא תרקתמ תוגירח .לע תויעובש תוארתה ןתמב תקסועה
 .תוחוקלל תוחנה יבגל

 .ם*וסמ דעומב תחא תבב השדחה תכרעמה תא ליעפהל ךרוצ םייק רשאכ -

 הנשיה תכרעמה תא ליעפהל ךרוצ שי רשאכ ,תיפסכ עדימ תכרעמב :לשמל
 האולמב ליעפהל שי השדחה תכרעמה תאו תמייתסמה םיפסכה תנש םות דע
 .השדחה םיפסכה תנש תליחתמ

 הנשיה תכרעמה רשאכ ,ביבחת יגוח תתרשמה עדימ תכרעמ :תפסונ אמגוד
 םע האולמב לועפל ליחתת השדחהו ,םידומילה תנש םותב התלועפ םייסת
 .האבה םידומילה תנש תחיתפ

 תיתגרדה הבסה

 תקפסאב םידיקפת רתויו רתו* הגרדהב השדחה תכרעמה תלבקמ הב הבסה
 דע ,הנשיה תכרעמה לש הקלח טעמתמו ךלוה ליבקמב וליאו ,עדימה יתוריש

 .התלועפ תא לילכ הקיספמ איה הפוקת רובעכש

 :דחוימב המיאתמ וז הבסה תרוצ

 .םילודג בא יצבוק תלעב דחוימבו ,הלודג השדחה תכרעמה רשאכ -
 םהיניב תולתהש םיקלח המכל השדחה תכרעמה תא קלחל רשפא רשאכ -

 .הטעומ

 אשונ תא ןושאר בלשב בסהל רשפא חוטיב ןכוס לש עדימה תכרעמב :לשמל

 .'וכו תוינוכמה יחוטיב אשונ תא - בלשבו ,תורידה יחוטיב

 .תכרעמה לש תחא תבב הבסהל ךרוצ םייק אל רשאכ -

 תוקסועה תויטרפ-תוישיא עדימ תוכרעמל דחוימב המיאתמ וז הבסה תרוצ

 ,ףסואה ירודמ תא הז רחא הזב בסהל תורשפא שי שמתשמל רשאכ ,םיפסואב

 .םידחא םישדוח ךשמת האולמב הבסההש העינמ לכ ןיאו
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 ייליבקמב הציר" ךות הבסה

 תא קיספהל ילבמ הנושארה הפוקתב השדחה תכרעמה תא םיליעפמ הב הבסה
 תא םיקיספמ (תחלצומ) ןויסינ תפוקת רחאל קרו ,הנשיה תכרעמה תלועפ

 יתימא טלפ תוושהל תרשפאמ "ליבקמב הציר"ה .הנשיה תכרעמה תלועפ

 תכרעמה תועצמאב קפוהו ההז תויהל רומאש טלפ םע הנשיה תכרעמב לבקתהש

 .תורחא תואיגשו בושיחה יכילהתב תואיגש שמתשמה רתאמ האוושהב .השדחה

 הייקנ" טעמכ איהש השדח תכרעמ ודיב שי ולגתהש םייוקילה ןוקית רחאל

 ליבקמב תוכרעמה יתש תא ליעפהל ךרוצ שי הבסה לש וז הרוצב ."תואיגשמ

 .(הזב תוכורכה תויולעהו הלופכה החריטה לכ לע) םיוסמ ןמז קרפ ךשמב

 :הלא םירקמל דחוימב המיאתמ וז הבסה תרוצ

 יכילהת תללוכו ,תיסח* הלודגו תבכרומ השדחה עדימה תכרעמ רשאכ -

 .םיבכרומ בושיח

 קספ תרשפאמ הניאו ,ההובג תורידתב תוריש תקפסמ עדימה תכרעמ רשאכ -

 .ולגתי םא ,םי*וקילו תואיגש ןוקיתל ןמז

 ולגת* םא  שמתשמל םייופצ ,םירחאו םייפסכ ,םילודג םיקזנ רשאכ -

 תא קודבל הבוח שיגרמ אוהו השדחה תכרעמב קפומה טלפב תואיגש

 .אלמ ףקיהב תמא ינותנב תכרעמה

 םיישקה ללגב תוקוחר םיתעל םיגהונ וז הטישבש ןייצל וארה ומ

 שי ,הב שמתשהל ךרוצהמ ענמיהל ידכ .ךכב תוכורכה תויולעהו םייתימאה

 .רתו* םיבר םינותנ םע רתוי םיינדפק םייוסינ ךורעל

 עדימ תוכרעמב דחוימב בושח אשונ אוה הבסהל תשרדנה הדובעה ףקיה
 ןונכתב תורושקה תולועפה תיברמ תא ומצעב עצבמ שמתשמה ןהבש ,תוישיא
 אוה הבסהה עוציבל ירשפאה ביצקתהו ולש תישיאה עדימה תכרעמ לש המקהבו
 ךירעהל שמתשמל עייסל היושע הדובעה ףקיה לש הנוכנ הכרעה .םצמוצמ
 ,החפשמה ינב "סויג"ב ךרוצה לע עיבצהלו הבסהה תפוקת ךשמ תא ןוכנ

 .הבסהה עצבמל םירחאו קסעה ידבוע

 ,השדח הניה תננכותמה תכרעמה יכ ,הבסהב ךרוצ ןיא םיטעמ אל םירקמב

 ,הלאכ םירקמב .תינדי וא תבשחוממ תמייק עדימ תכרעמ הפילחמ הניאו

 :המקהה תולועפ הבסהה תולועפ תא תופילחמ

 .תכרעמל םישורדה םינותנה ירגאמ תמקה -

 .וננכותש הרגשה יכילהת תלעפהו החתופש הנכותה תלעפה -
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 תישא עדימ תכרעמב הרגש יכילהת ןנכת 4

 עדימה תכרעמ לש ףטושה לועפתה תא רידסהל םידעוימ הרגשה יכילהת
 תישדוחה ,תיעובשה ,תימויה תוליעפה תנוכתמל תיברימ המאתה ךות תישיאה
 רידסהל םג םידעוימ הרגשה יכילהת .שמתשמה לש ותויחונל המאתהו ,'וכו
 הא דויצב תולקת ומכ םייתרגיש םניאש םיבצמל שמתשמה לש ותבוגת תא

 תלגוסמ תבשחוממה תכרעמה ןיאש ,עדימה תכרעמ לע רתי יסמוע לש םיבצמ
 לועפתל הרגשה יכילהת םיבושח דחוימב .התלעפה לש ליגרה ךלהמב רותפל
 .תויקסע-תוישיא עדימ תוכרעמ לש ןיקתה

 ןמזה יפל ןיימל רשפא ומצעל רידגהל שמתשמה לעש הרגשה יכילהת תא

 :בצמהו

 .םינווקמ םידוביעל הרגש יכילהת -

 .הווצאב םידוביעל הרגש יכילהת -

 .דויצב תולקת לש םיבצמל הרגש יכילהת -

 .עדימה תכרעמ לע רת* סמוע לש םיבצמל הרגש יכילהת -

 םינווקמ םידוביעל הרגש יכילהת

 םהלש הלעפהה יותיע לש תולאשב םיקסוע םינווקמ םידוביעל הרגשה יכילהת
 הבוגתבו (תונחל ןמדזמה חוקל לש בוח תרתי תקידב ךורעל יתמ :לשמל)
 יאלמה תרתי יכ ,אצמימל הבוגתה המ :לשמל) םינווקמ םידוביעב םיאצמימל
 הלא הרגש יכילהת בור .(העבקנש םומינימה תמרל תחתמ הדרי טירפ לש
 הנבמל ,תולומכה יבושיחל סיסב ושמישו ןונכתה ךילהת חתפב ורדגוה
 .םינושה םיגצמה ןיב םירבעמה רדסלו םיגצמה

 הרגש יכילהתל סחייתהל שמתשמה לע היה* הרגשה יכילהת ןונכת תרגסמב

 .םעוציב ןפוא תא עובקלו ןיידע ורדגוה אלש םיירקיע

 הווצאב םידוביעל הרגש יכילהת

 תליחתב :םיעובק םידעומב עצבתהל ודעונ הווצאב םידוביעל הרגש יכילהת
 .המודכו שדוח לכ ףוסב ,עובש לכ ףוסב ,הדובעה םוי םויסב ,הדובעה םוי

 סיסב השמישו ןונכתה ךלהמב רבכ העבקנ הלא דוביע יכילהת עוציב תורידת
 אוה התע שורדה ןונכתה רקיע .בשחמה סמועו תוספדהה ףקיה יבישחתל

 לש הליגרה תוליעפה תנוכתמל ךילהת לכ לש עוציבה ידעומ תמאתה

 .שמתשמה

 .םינוש םייתפוקת הווצא ידוביעל ועבקי וננכותיש הרגשה יכילהת

 :ימו* הווצא דוביע לכ יבגל

 ,הדובעה םו: תליחתב :לשמל .דוביעה תא עצבל שי הב םויה תעש תא -

 תלבק תועש םויס רחאל ,להק תלבק ןיא רשאכ םיירהצה תקספה תועשב

 .להקה



 .דעומ ותואב םידוביעה לש עוציבה רדסב דוביעה עוציב םוקימ תא -

 לע תוחוקלה יוכיז תמלשה רחאל השעית בוחה תורת* תמישר תקפה לשמל

 .רקוב ותואב קנבהמ הלבקתנש תויאקנבה תורבעהה תמישר יפ

 ::עובש הווצא דוביע לכ יבגל

 םוי ידמ :לשמל .דוביעה תא עצבל שי םהבש םויה תעשו עובשב םויה תא -

 .הדובעה םו* תליחתב 'א

 .דעומ ותואב םידוב*עה עוציב רדסב דוביעה עוציב םוקימ תא -

 תויוליעפב שמתשמה לע לטומה סמועב םיבשחתמ עוציבה ידעומ תעיבקב

 לש ותוהמב םגש ןבומכו שמתשמה תויחונב ,עדימה תכרעמב תורושק ןניאש

 תסוול ןתינ םידוביעה עוציבל םימיאתמ םידעומ תעיבק ידי לע .דוביעה

 עדימה תכרעמ 'לש הלעפהה תוחונו תוליעיה תא רפשלו הדובעה סמוע תא

 לש תימו* המישר שמתשמה ידיב היהת הז ךילהת לש ומויסב .תישיאה

 .םינוש םי*וביגו םידוביע לולכת רשא ,עצבל וילעש הווצא ידוביע

 דויצב תולקת לש םיבצמל הרגש יכילהת

 יכילהת לכל סחייתהל םיכירצ דויצב תולקת לש םיבצמל הרגש יכילהת

 תדחוימ בל  תמושת ךות ,תישיאה עדימה תכרעמב םיעצבתמה דוביעה

 ךרדב ויהי הלקת יבצמל הרגשה יכילהת .טלפו טלק לש םינווקמ םידוביעל

 יכילהתב שומיש תארקל תוכרעיהה .םייפילח םיינד* הדובע יכילהת ללכ

 םיסיפדתב דחוימ טלפ תנכה ,םימיאתמ םושיר יספט תנכה תשרוד הלא הרגש

 לע רתוול רשפא דוביעה יכילהתמ קלחב .דועו דויצב תולקת ינמזב שומישל

 תכרעמה לעפות ובש ןמזל דוביעה דעומ תא תוחדלו יפילח ינדי ךילהת

 .שדחמ תבשחוממה

 רחסמ תיבב תולקת לש םיבצמל הרגש יכילהתב ךרוצה תא קודבנ ,אמגוד םשל

 .םיפלחל

 ןוקיתל הכאלמ יתבלו םידיחיל םינוש םיפלח קוושמ רחסמה תיב

 לש בצמל הרגש ךילהת ליעפהל טילחה רחסמה תיב לעב .תויתיב תונוכמ

 ,םידיחיל הריכמה ךילהת :דוביעה יכילהתמ השולש רובע הרמוח תולקת

 לש בוחה תרתי רותיא ךילהתו הכאלמה יתבל םיחולשמ תנכה ךילהת

 .תוחוקלה

 לש םיספט רחסמה תיב לעב ןיכה םינושארה םיכילהתה ינש ךרוצל

 הרגש יכילהת תלעפה ךרוצל .ינדי םושירל חולשמ תודועתו תוינובשח

 שומישל י*נכדע םיפלח ןוריחמ לש סיפדת קיפהל םג וילע היה הלא

 הלקת ינמזב ינד* ןפואב ומשרנש םיספטה לש םנכות .הלקתה ינמזב

 עוציבל .התוליעפ שודיח םע דיימ תישיאה עדימה תכרעמל דלקומ

 תימו* המישר תקפה הננכות הרמוח תולקת לש םינמזב י5שילשה ךילהתה

 ידכ ןנכות הז סיפדת .םיגירח םהיתובוחש (הכאלמ יתב) תוחוקל לש

 תכרעמב הלקת ינמזב םג הלאכ הכאלמ י*תבל םיפלח תקפסא עונמל

 .תבשחוממה
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 ךילהת רובע הרגש יכילהת עובקל ךרוצ ןיאש טילחה רחסמה תיב לעב
 .םיפלח תקפסאל ריחמ תעצה תנכה ךילהתלו הכאלמ תיבל תינובשח תקפה
 לש התדובע שודיחל דע הלאה םיכילהתה עוציב תא תיבשהל ותנווכב
 םייפילח םיכילהת ןנכתל אלש טילחה לוקיש ותואמ .תבשחוממה תכרעמה
 תיב לש עדימה תכרעמב םילולכה הווצאב דוביעה יכילהת לכ רובע
 .רחסמה

 תמדקומ תוכרעיהב הכורכ הלקת יבצמל הרגש יכילהת תלעפה ,וניארש יפכ
 םינמזב שומישל םידחוימ םיטלפ תקפהבו םימיאתמ םיספט תנכה תללוכה
 םירותליא .ינויח אופיא אוה הלאכ הרגש יכילהת לש שארמ ןונכת .הלא
 לש ןיקתו ליע* לועפת ךשמהל תושירדה ןחבמב דומעל אל םילולע םהינימל
 .תישיאה עדימה תכרעמ תתרשמ ותואש קוסיעה וא קסעה תיב

 עדימה תכרעמ לע רתי סמוע לש םיבצמל הרגש יכילהת

 דוביע יכילהתב רקיעב םיקסוע רתי סמוע לש םיבצמל הרגש יכילהת
 הרגש יכילהת .(המודכו תוחוקל) צוח ימרוג תוחכונב םיעצבתמה םינווקמ
 :ועבק: הלאכ םיבצמל

 תופידע ןתמ :לשמל .רת: סמוע לש םיבצמב םיכילהת ןיב תויופידע -
 .םיקפסמ םיחולשמ לש הטילק ךילהת לע הריכמ ךילהתל

 טלפ תקפהל וא ,תרחואמ םינותנ תטילקל םיספטב ינד: םושירל רבעמ -
 :אמגודל .ןופלטב הבושת ןתמל וא ראודב הבושת חולשמל רחואמ דעומב
 םיטירפה ינותנ תא רשאכ ,רתו* רחואמ דעומל החדי: ריחמ תעצה ןתמ
 תורשפא ןיא ובש בצמל םימאתומה םיספט יבג לע םיאלממ םישורדה
 .תנווקמה תבשחוממה תכרעמה תא ליעפהל

 שופיחה תוריש לטובי הירפסב ,אמגודל ,תורישה לש ינמז לוטיב -
 .גולטקב בשחוממה

 תמדקומ תוכרעיה חיטבהל ידכב ינויח הלאכ הרגש יכילהת לש ןונכת
 .רתי סמוע לש בצמ הרוק רשאכ לובלב תעינמלו ,םימיאתמ םיספטב
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 תישיא עדימ תכרעמב עדימ תחטבא 4

 תוישיא עדימ תוכרעמ םג  תופושח ,תויזכרמ עדימ תוכרעמל המודב

 תא  עונמל םיכירצ שמתשמה טקונש החטבאה ירודיס .םינוש םינוכיסל

 ריכזהל יאדכ .רשפאה לככ העיגפה יקזנ תא םצמצל תוחפל וא ,העיגפה

 - תויטרפה תנגה תונקת תאו ,1981 - תויטרפה תנגה קוח תא הז רשקהב

 תרימשל תוירחאה תא תובשחוממ עדימ תוכרעמ יליעפמ לע תוליטמה ,5

 קוחה .םישרומ יתלב םימרוגל םיישיא םינותנ יוליג תעינמלו םינותנה

 תוכרעמה לע דחוימבו ,תוישיא עדימ תוכרעמ לע םג םילח תונקתהו

 .תויקסעה

 :םה תישיא עדימ תכרעמל םיירקיעה םינוכיסה

 .יארקאב עדימ יוליג יקזנ -

 תוכרעמב דחוימב םירומח יארקאב עדימ יוליגמ האצותכ םינוכיסה

 םיינייפוא םיבצמ .תוחוקל לש םיילכלכ וא םייאופר םיטרפ תונסחאמה

 דרשמב םיחנומה םיסיפדתב ןויע תויהל םילוכ* יארקאב םינותנ יוליגל

 גצב גצומה עדימב הצצה וא ,הפשאה יחפל תלוספכ םיכלשומ וא

 .תכרעמה

 .ןודזב םישענה םינותנבו הנכותב הלבחו עדימ תבינג לש םיקזנ -

 םירחתמ י"ע עצבתהל םילולע םינותנבו הנכותב הלבחו עדימ תבינג

 תמירגב וא/ו ןסחואמה עדימב םיניינועמה םירחא םימרוגו םיירחסמ

 .שמתשמל קזנ

 .למשחה תכרעמב תולקתמ האצותכ םיקזנ -

 .םימ תרידחו שא יקזנ

 ליעפמה קסע לעבל דחוימבו ,עדימה תכרעמ לעבל םרגיהל םילולעש םיקזנה

 איבהל הלולע תכרעמב העיגפה .םילודג םה ,תיקסע-תישיא עדימ תכרעמ

 תלוכי רסוחל ,תועובש לש הפוקתל הקסעה תא לעפתלו ךישמהל תלוכי רסוחל

 יוליג לש םירקמב תויטפשמ תועיבתל הפישחל ,ויתוחוקלמ תובוח תובגל

 .דועו ויתוחוקל לש םינותנ

 קלחב קר שמתשי םא ידו ,ידמל םינווגמ שמתשמה תושרל םידמועה םיעצמאה

 .עדימה תכרעמל םינוכיסה בור תא ןיטקהלו עונמל ידכב םהמ

 ;םיירקיעה החטבאה יעצמא

 יניעל ףושח וניאש םוקמב רשפאה לככ תספדמהו גצה ,בשחמה םוקימ .א

 .םירקבמה

 יסיפדת תדמשהל םיאתמ לופיטו ןוראב םינוטילקתו בשחמה טלפ תליענ .ב

 .הפשאל ותכלשה ינפל טלפה
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 .הלאכ םינותנ תונשל םהל רשפאל אל וא םישיגר םינותנל השיג ,םקלחמ וא ,וידבוע לכמ עונמל שמתשמה לוכ* תואמסיטה תכרעמב שומיש ידי לע ,לשמל ךכ .הלא םידוק לש תיתפוקת הפלחהו עדימה תכרעמב שומישה תאשרהל (תואמסיס) םיידוס םידוק תכרעמ תלעפה

 .קזנה דעומל דעו ןורחאה יוביגה השענש זאמ הפוקתב טלקה תועונת רוזחישל עייסל יושעה רמוח לכו רוקמ יכמסמ רומשל שי ,ףסונב .עדימה תכרעמ תלעפומ וב םוקמהמ קחורמ םוקמב םיצבקה יקתעה תרימשו םינותנלו הנכותל יוביג לש הרידס הלעפה

 .תימואתפ םרז תקספה לש םיקזנ עדימה תכרעממ עונמלו םידוביעה תא תרדוסמ הרוצב קיספהל וא םייסל ידכ ,ןותנ ןמז קרפ ךשמל למשח תקספה ינמזב עדימה תכרעמ לש התוליעפ ךשמה תרשפאמה ,"קספ לא" תכרעמ תנקתה

 .םימ תרידח וא ,שא לש דחוימב םיהובגו םידחוימ םינוכיס םהב שיש תומוקממ רשפאה לככ קוחר דויצה םוקימ

 שבב, אש נבא מ 2 2.0 ככ על 4
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 ב 24 7

 ןוז לב

 בשחמה יעדמב הרשכהו דומיל ירפס

 ימע דוה תאצוה



 14 קרפ

 תוישיא עדימ תוכרעמ
 לודג ןוגראב

 תכרעמ ליעפמ רשא ,לארשיב ןוגרא לכב טעמכ םויכ םיצופנ םיישיא םיבשחמ

 םישמשמ םקלח ,דבלב םילילמת דדוביעל םישמשמ םקלח .תיזכרמ עדימ

 עדימ תוכרעמ תלעפהל םישמשמ םקלחו תויזכרמ עדימ תוכרעמב םיפוסמכ

 תויאמצע עדימ תוכרעמ ןתואב קר אוה ונלש ןיינעה .תוימוקמ תויאמצע

 .תוישיא עדימ תוכרעמ השעמל ןהש ,תוימוקמ

 תוישיא עדימ תוכרעמ ןתוא ןתוכזל ורבצ תובר תונעטו תובר תוחבשת

 .תויזכרמה עדימ תוכרעמ דצב םויכ תולעופה

 תוישיא עדימ תוכרעמל תוירקיעה תוחבשתה

 םישדוחב םהלש עדימה תכרעמ תמקה תא םידקהל טרפ וא תווצל תורשפאמ .א

 תרגסמב תירשפא התיה אל םלועלש ךרדב היתורישמ תונהלו ,םיבר

 .ןוגראה לש תיזכרמה עדימה תכרעמ

 ,םימואיתבו םירושיאב ךרוצ אלל םידוביע לש ידיימ עוציב תורשפאמ .ב

 .דוביעו דוביע לכל ביצקת תאצקהב ךרוצ אללו

 המכ יפ םינטק התמקהל םישרדנה םיבאשמהו רתויב הריהמ המקהה .ג

 .ןוגראה לש תיזכרמה בושחמה תדיחי לש םינדמואהמ

 יכ ,המוד תיזכרמ עדימ תכרעמ תקזחאמ המכ יפ ליעיו לוז לועפת .ד
 ,ומצע תוחוכב תופסותהו םייונישה ,םינוכדעה תא עצבמ שמתשמה
 .בושחמה תקלחמ יד: לע רשואתו שגותש יוניש תנמזהל קוקז וניאו
 בושחמה תקלחמ לש תנכתמ/ןנכתמל םירבסה ןתמב ךרוצ םג ול ןיא
 .ותדובע תקידבבו

 לפטל ךרוצהמ בושחמה תקלחמ תא הרטפ תוישיא עדימ תוכרעמ תמקה .ה

 היבאשמ .תוידוחי: תויעבב לופיטל תושדקומש עדימ תוכרעמ תמקהב

 ?םידעוימה םייללכ עדימ יתורישב תויעב לש ןורתפל תעכ םישדקומ

 .ןוגראב תובר תודיחיו םיבר םידבוע
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 תוישיאה עדימה תוכרעמ לע תוירקיעה תונעטה

 .א

 .ד

 .ה

 םיפפוח םידוביע וא ,תרתוימ הדובע םיעצבמ תוישיאה עדימה תוכרעמב
 .תיזכרמה עדימה תכרעמב םיעצובמש הלאל

 ותואב תוקסועה תויזכרמ עדימ תוכרעמו תוישיא עדימ תוכרעמ תלעפה
 םיליבקמ םינותנ ירגאמב םיקזחומה ,םינותנ לש תוליפכל האיבמ אשונ
 ןפואב םינכדעתמה םינותנ ירגאמב וז ןיעמ תוליפכ .תוכרעמה יתשב
 רשא ,םירגאמה ינותנ ןיב המאתה אל חרכהב האיבמ ,יולת יתלב
 םיסיפדת ,םיגצמ) טלפב םיעיפומה םינותנ ןיב המאתה א תררוג
 .תוכרעמה יתשב קפומה (המודכו

 םיבאשמ תוכרוצ ,תינבבוח הרוצב תומקומ תוישיאה עדימה תוכרעמ
 עוצקמ ילעב לש רופס ןיאל הדובע תועש הלא .ןתמסהל םילודג
 רתי .עדימ תוכרעמ םוחתב עדי ירסח ךא ,םמוחתב הנושארה הגרדמהמ
 .ןימא יתלב תובר םימעפ אוה ןתועצמאב קפומה טלפה ,ןכ לע

 ןיא .שמתשמה לש ישיא ןועגיש תובר םימעפ ןה תוישיא עדימ תוכרעמ
 רשאכ .םינותנלו הנכותל רידס יוביגל וא ,יואר דועיתל גאוד אוה
 תא הריתומו תסרוק איה םיישקב תלקתנ וזכ תישיא עדימ תכרעמ
 ישוקה םע דיימ תורקל לוכ* רבדה ."הקיר תקוש םע" ותווצו שמתשמה
 תוריש ,תרחא דויצ תדיחיב וא םיטילקתה ןנוכב הלקת :ןושארה
 לש ל"וחל םיישדוח לש תוחילש ,תכרעמה םיסמ לש ךךשוממ םיאולימ
 וא יארחאה דבועה לש רחא םוקמב דיקפתל הרבעה ,תכרעמה םזוי
 .הדובעהמ ותורטפתה

 לע תונומא ןניאו ,תינבבוח הרוצב תולעפומ ,תוישיא עדימ תוכרעמ
 םיירחסמ תודוס ףושחל לולע רבדה .םינות) תחטבאל םיתואנ םיטרדנטס
 םיעצמא תטיקנ יאל איבהל לולע אוהש יפכ ,ןוגראה לש םייעוצקמו
 .תוחוקל לש תויטרפה תנגהל

 ?ןוגראב תוישיא עדימ תוכרעמ תושורד םאה

 לע תועיבצמ תושק תונעט דצב רתויב תויבויח תוכרעהו תובר הכ תוחבשת
 .ןוגראה רובע תישיאה עדימה תכרעמ הבוחב תנפוצש םינוכיסהו םייוכיסה

 ,םילודג םינוגראב םויכ תולעופה תוישיא עדימ תוכרעמ ןתוא יבגל
 :תואבה תוינורקעה תולאשה תולאשנ המקהל תוננכותמהו

 .א

 .ב
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 עדימ תכרעמ רבכ ליעפמה ןוגראב תוישיא עדימ תוכרעמב ךרוצ שי םאה
 ?הפיקמו תללכושמ תיזכרמ

 םינוגראב תוישיא עדימ תוכרעמ ליעפהל תילכלכ הקדצה שי םאה
 עדימ תכרעמ תרגסמב םישורדה הנכותה יביכרמ תא חתפל םוקמב םילודג
 ?ןוגראה לש תיזכרמ



 קפסל היושע לודג ןוגראב תישיא עדימ תכרעמ ןהבש תוביסנ שי םאה .ג

 לבקל םייופצ םהש הזמ קהבומ ןפואב רתו* בוט תוריש םישמתשמל

 ?תיזכרמ עדימ תכרעממ

 תוישיא עדימ תוכרעמ .תיבויח איה הלאה תוינורקעה תולאשה לכל הבושתה

 רופישל איבהל תויושע תויזכרמ עדימ תוכרעמ דצב הנובתב הנלעפותש

 .ףטושה לועפתה תויולעב ןוכסיחלו תועקשהב ןוכסיחל ,עדימה תכרעמ

 תוכרעמ בוליש י"ע עדימה יתוריש תוליע* תא לידגהל ןוגראה לכוי דציכ

 עונמל ףאו םצמצל ןוגראה לכו* דציכ ?ולש עדימה יתורישב תוישיא עדימ

 ?תוישיא עדימ תוכרעמ לש םיקזנהו םינוכיסה תא

 "תונחת"ב תרבוע ןוגראב תוישיא עדימ תוכרעמ לש ןוכנ לוצינל ךרדה

 :תואבה

 .תוישיא עדימ תוכרעמ תמקהל םימוחת לש הנוכנ הריחב -

 .תוישיא עדימ תוכרעמ תמקה דודיעל ןוגראב תוכרעיה -

 תוישיא עדימ תוכרעמ תומקהל םימיאתמ םימוחת 1

 תכרעמ לש הדיצב ןוגראב הלעפהל תומיאתמה תוישיאה עדימה תוכרעמ תא

 לש רשקה תרוצו רשקה תדימ יפל ,תוצובק שולשל ןיימנ תיזכרמה עדימה

 .תיזכרמה עדימה תכרעמ םע תישיאה עדימה תכרעמ

 עדימה תכרעמל רשקב ךרוצ אלל ,"תויאמצע-תוימוקמ" עדימ תוכרעמ .א
 : .תיזכרמה

 עדימה תכרעמ לש םינותנ ירגאמ לע תוססובמ ןניאש ,ולא תוכרעמ

 תותרשמ ,תיזכרמה עדימה תכרעמל רשק לכ שרדנ אל ןלועפתלו תיזכרמה

 .תימוקמ הדובעל שרדנה עדימ תולהנמו דחא תווצ וא דחא דבוע

 :אמגודל

 רחא תבקוע תכרעמה .תוחוקל לש תונולת רחא בקעמל עדימ תכרעמ *

 םייתפוקת םימוכיס הניכמו היתוביסנ רוריבו הנולתב לופיטה

 תונולתה רועיש | ,םיברועמה | םידבועה ,תונולתה יגוס לע

 .המודכו תוקדצומה

 תכרעמ .םירחאו םייאלקח תונויסינ לש בקעמלו לוהינל תכרעמ *

 .תעייסמ ,תואצותה רחאו יוסינה יאנת רחא תבקוע תישיאה עדימה

 םיחוויד הקיפמו םינותנה לש םייטסיטטס םינחבמ | עוציבל

 .לוסינה תואצות לע םייתפוקת

 םיארחא ,תוטלחה תדעתמה תכרעמ .תוטלחה עוציב בקעמ תכרעמ *

 .תויביטרפוא תוטלחה לש עוציבל םידעומו עוציבל
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 עדימה תכרעממ תיתפוקת םינותנ תלבק לע תוטסובמה עדימ תוכרעמ
 .תיזכרמה

 םיידוח:* םידוביע שמתשמה רובע תועצבמ ולאכ תוישיא עדימ תוכרעמ
 ירגאממ (שדוחל תחא לשמל) הפוקתל תחא םילבקתמה םינותנ לש
 .ןוגראה לש םייזכרמה םינותנה

 :אמגודל
 לע םינוש םידדמ לש םידוביע תוקיפמה הטלחה .תוכמות תוכרעמ *

 ךרדב םיססובמ םידוביעה .תוטלחהה ילבקמ רובע ןוגראה תוליעפ
 םייתנש ,םייתנש עבר ,םיישדוח) םייתפוקת םימוכיס לע ללכ
 .ןוגראה לש תיזכרמה עדימה תכרעמ ינותנ לש ('וכו

 תוכרעמ .ןוגראה לש םינפה תרוקיב תא תותרשמה עדימ תוכרעמ *
 תיזכרמה עדימה תכרעמ ינותנמ םימגדמ תוקיפמ הז גוסמ עדימ
 תדימ תקידבו םיגירח רותיא ךרוצל תונוש תוקידב תועצבמו
 .המודכו ןוגראה ילהונ םויק

 ירקס ,להק תעד ירקס :םירקס עוציבל תועייסמה עדימ תוכרעמ *
 .המודכו קוש

 ,םיבשות ,תוחוקל לש םימגדמב תושמתשמ הז גוסמ עדימ תוכרעמ
 תא רוחבל ידכ ,תיזכרמה עדימה תכרעממ םילבקתמה ,המודכו םירצומ
 .רקסה תייסולכוא

 .הפוקתל תחא תיזכרמה עדימה תכרעמל םינותנ תוריבעמה תוכרעמ

 םילבקתמה םינותנ לש דוביע תועצבמ ולאכ תוישיא עדימ תוכרעמ
 השומישל םינותנ תוקיפמו םיבשחוממ אל תורוקממו םיינוציח תורוקממ
 .תיזכרמה עדימה תכרעמ לש

 :אמגודל
 םינוש םידדמ יפ לע םיפירעתה תא תבשחמה תישיא עדימ תכרעמ *

 תואצותה .םירחתמ יריחמו צוח עבטמ ירעש ,תומושת רקו* לש
 ,ןוגראה תלהנה ידי לע םיפירעתה רושיא רחאל ,תולבקתמה
 הפוקתב תוחוקלה בויח ךרוצל תיזכרמה עדימה תכרעמל תומרזומ
 .האבה

 דע םידבוע לע תויתעמשמ תונולתב לופיטה רחא בקעמל תכרעמ %
 הדיחיה תא תרשל לכות תכרעמה .הנולתה 'תקידב תמלשה בלש
 ךלהמו הקידב תדעו תמקה רחא בקעמל תעמשמ תונולתב תקסועה
 תא םירשאמה םיאצמימ תלבקו הקידבה תמלשה םע קר .התדובע
 יצבוקל תישיאה עדימה תכרעממ הקידבה יאצמימ ורבעוי הנולתה
 םידבועה תומושר ןוכדעל ,תיזכרמה עדימה תכרעמבש םדאה חוכ
 .הנולתב םיברועמה



 עדימה תכרעמ ןיבש הכומנה רשקה תמצוע אוה תוצובקה שולש לכל ףתושמה

 .תיזכרמה עדימה תכרעמ ןיבל תישיאה

 תכרעמ המיאתמ ,הלא םימוחתל תוכייתשמה תוישיא עדימ תוכרעמל ףסונב

 עדימה תכרעמב םקויש ידיתע םושייל סופיט-באכ םג שמשל תישיאה עדימה

 .תיזכרמה

 ןיטקהל היושע תוישיא עדימ תוכרעמ םושייל םימיאתמ םימוחתב הריחב
 ןוגראה לש תוכרעיה .םינושארה םיגוסה ינשמ "תונעט"ל. יוכיסה תא דואמב
 אשונל תכמות תרגסמ תמקה ךות ,תוישיא עדימ תוכרעמ תמקה דודיעל
 .םירחאה םיגוסהמ "תונעט" תורצוויהל יוכיסה תנטקהל איבהל םייושע
 ואשונ איה תוישיא עדימ תוכרעמ תמקה דודיעל היוצרה תינוגראה תרגסמה

 .אבה ףיעסה לש

 תוישיא עדימ תוכרעמ .תמקה דודיעל ןוגואב תוכועה 2

 ולעפויש תוישיא עדימ תוכרעמ תמקה דודיעל ה*וצרה תינוגראה תרגסמה

 :ללכ ךרדב תללוכ תיזכרמה עדימה תכרעמ דצב ןוגראב

 .תוישיא עדימ תוכרעמ יאשונב םישמתשמה תכרדה -

 .תוישיא עדימ תוכרעמל הרמוח תשיכר תרדסה -

 .תוישיא עדימ תוכרעמל תוירקיע הנכות תוליבח תשיכר תרדסה -

 .תוישיאה עדימה תוכרעמ חותיפ ךלהמב םישמתשמב תיעוצקמ הכימת -

 תוישיא עדימ תוכרעמ יאשונב םישמתשמה תכרדה

 :תללוכ םישמתשמה תכרדה

 .תוישיא עדימ תוכרעמ ןונכת יסרוק -
 ."תוליגר" תופשב תונכת יסרוק -
 .יעיבר רוד תופשב תונכת יסרוק -
 .תוישיא עדימ תוכרעמ יאשונב תיעוצקמ הירפסב שומיש -

 ,ןוגראה לש הכרדהה תקלחמ י"ע ללכ ךרדב תעצובמ םישמתשמה תכרדה
 וא ,עדימה יתוריש תדיחי לש הכרדה תקלחמ ידי לַע - םילודג םינוגראבו

 תוקלחמ י"ע םיכרענה םיסרוקב רזעיהל רשפא תובר םימעפ .התכימתב

 םיחמתמה םייטרפו םיירוביצ םינוכמו תואטיסרב*ינואה לש +וח ידומילל

 .תוישיאה עדימה תוכרעמ םוחתב םישמתשמ תרשכהב

 תוישיא עדימ תוכרעמל הרמוח תשיכר תרדסה

 ידימ בינהל היושע תוישיא עדימ תוכרעמ לש ןתמקה דדועל ןוגראה תטלחה

 ןוגראה תוכרעיה .םיישיא םיבשחמ לש תוכרעמ תואמ ףאו תורשע תשיכר הנש

 :תללוכ תוישיאה עדימה תוכרעמל הרמוח תשיכר תרדסהל
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 .ןוגראה ישמתשמל הקפסאל תויטרדנטס דויצ תורוצת רפסמ תריחב -
 .םיקפסה ןיב זרכמ תכירע רחאל הרמוחה יטירפ תקפסאל תיזוח תורשקתה -

 ,קוש רקס ךורעל ךרוצה תא םישמתשמהמ תכסוח תוכרעיה לש וז הרוצ
 .םייבטימ ריחמו השיכר יאנת ןוגראל החיטבמו

 .הרמוחה תקזחא ךרוצל תוריש תודבעמ םע תיזוח תורשקתה -

 תוישיא עדימ תוכרעמל תוירקיע הנכות תוליבח תשיכר תרדסה

 םייק ,תוישיא עדימ תוכרעמל הרמוחה םוחתב היצזיטרדנטסב ךרוצל המודב
 ותרשיש םימושייה יללוחמו הנכותה תוליבח םוחתב היצזיטרדנטסב ךרוצ םג
 תוישיא עדימ תוכרעמל הנכותה םוחתב ןוגראה תוכרעיה .םישמתשמה תא
 :תללוכ

 הנכות תוליבחכ ושמשי רשא ,םימושיי יללוחמו הנכות תוליבח תריחב .א
 לש עדימה זכרמ תווצ .ןוגראב תוישיא עדימ תוכרעמל תויטרדנטס
 המרב צועי: קפסל לכויש ךכ הנכותה תוליבחב שומישב החמתי ןוגראה
 .םישמתשמל ההובג

 .הנכותה תוליבח תקפסאל הנכות יקפסו הנכות יתב םע תיזוח תורשקתה .ב
 .םיתואנ ריחמו השיכר יאנת ןוגראל החיטבמ תוכרעיה לש וז הרוצ
 .תושדח תורודהמו הנכותה תליבח ינוכדע תקפסא לולכת תורשקתהה

 תכרעמל תישיאה עדימה תכרעמ ןיב קשמימל הנכות לש חותיפ וא השיכר .ג
 .תיזכרמה עדימה

 תוישיא עדימ תוכרעמ לש חותיפה ךלהמב תיצעוצקמ הכומת

 תודיח* תרגסמב ללכ ךרדב תנתינ םישמתשמל תעצומ תיעוצקמה הכימתה
 עדימה תוכרעמ םוחתב עוצקמ ילעב ידי לע ,ןוגראה לש עדימה יתוריש
 .תוישיאה

 :םה םיירקיעה עויסה ימוחת

 בלשל דעו תושירדה תרדגה בלשמ לחה ,ןונכתה ךילהת יבלש לכב צועי: .א
 תרדגה בלשב תיעוצקמה הכימתה דחוימב הבושח .טרופמה ןונכתה
 דחוימבו ,הנוכנו האלמ תושירד תרדגהל יוכיסה תא תרפשמה ,תושירדה
 עדימ תכרעמב בושחמל םיאתמ וניאש טקיורפב לופיט עונמל ידכ
 .תישיא

 הנכות תוליבח רותיאב עויס ,המקהה ךילהת יבלש לכב צועי  .ב
 הלבקה ינחבמ ןונכתב עויס ,תונכתה תפש תריחבב עויס ,תומיאתמ
 .דועו

 תיעוצקמ תורפסלו ויכרצל םימיאתמה תומלתשה יסרוקל שמתשמה תיינפה .ג
 \ .שרדנה עדימה תא קפסל היושעה
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 ךלהמב שמתשמל תולגתמה תונכת תויעב ןורתפבו תואיגש רותיאב עויס .ד

 רושקה צוע*יה ליע* ה*יה* דחוימב .עצבמ אוהש ימצעה תונכתה

 ףילממו םהב החמתמ ןוגראהש םימושייה יללוחמבו ,הנכותה תוליבחב

 .םישמתשמה ינפב םהילע

 תישיאה עדימה תכרעמ לועפת לש הרגישה יכילהת ןונכתל עויס .ה

 .תכרעמה תחטבא ןונכתלו

 שומישל הנווכה ךות ,ול המיאתמה דויצה תרוצת תריחבב שמתשמל עויס | .ו

 .ןוגראה ידי לע ורחבנש םייטרדנטס הרמוח יטירפב

 תותיפ ךלהמב תיעוצקמה הכימתה תלעפהל ןוגראה לש תוירקיעה תורטמה

 :ללכ ךרדב ןה תוישיא עדימ תוכרעמ

 תוישיא עדימ תוכרעמל םימיאתמ םושי* ימוחתל םישמתשמה תנווכה .א
 וניאש אשונב תישיא עדימ תכרעמ םיקהל םינווכתמש הרקמב הארתהו
 .ךכל םיאתמ

 ומקויש תוישיאה עדימה תוכרעמ לש רתוי הבוט תיעוצקמ המר תחטבה .ב

 .םישמתשמה ידי לע

 .ימצע ןפואב תוישיא תוכרעמ םימייסמה םישמתשמה לש םנמזב ןוכסיח .ג

 וא ןונכת תייעב ורובע תרתופ וא שמתשמה תא תנווכמה תיעוצקמ הצע

 .תובר הדובע תועש ול ךוסחל היושע ,תונכת

 יד: לע םימושיי חותיפל תיזכרמה עדימה תכרעמ לע *+חלה תלקה .ד

 .תוישיא עדימ תוכרעמ לש ימצע חותיפל םישמתשמהמ קלח תיינפה

 הכימת תלעפהב םלועבו ראב בר  ןויסנ רבצנ תונורחאה םינשה ךלהמב
 יזכרמ .עדימ יזכרמ תרגסמב תוישיא עדימ תוכרעמ לש םישמתשמב תיעוצקמ
 םש תחת וא הז םש תחת עדימה יתוריש יד* לע ןוגראב םילעפומה ,עדימה
 :תורישב םירושקה םיאשונה לולכמב "תוחוקל"ל עייסל םידעוימ ,הנוש
 בשחמה לש ותוססבתה םע .תיזכרמה עדימה תכרעמ יד* לע םיקפוסמה עדימ
 עדימה תוכרעמ םוחתב םג תיעוצקמ הכימת קפסל עדימ יזכרמ ולחה ישיאה
 הכימתה הווהמ םויכ .םקלחב וא ,ליעל ורכזוהש םימוחתה לכב תישיאה

 .עדימה יזכרמ לש םתוליעפמ יזכרמ קלח תוישיא עדימ תוכרעמב תיעוצקמה

 היושע תוישיא עדימ תוכרעמ תמקה דודיעל ןוגראה לש התואנ תוכרעיה

 לועיל תוישיאה עדימה תוכרעמב ןומטה לודגה לאיצנטופה יוצימל איבהל

 ךוסחל רשפא תע התואב .ןוגראה לש ןונכתהו הרקבה ,ףטושה לועפתה

 םיחמתמ םניא םבורש) םישמתשמה תנווכה ,הנכותו הרמוח תשיכרל םיבאשמב

 לועילו תוישיא עדימ תוכרעמל םימיאתמה םימוחתל (עדימ תוכרעמ חותיפב

 .םדי לע תוכרעמה לש חותיפה ךילהת
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 רבד חתפ

 תטרופמ אמגוד אלא וניאש ,ןונכת עוריא תגצהל שדקומ רפסה לש הז קלח

 עוריאה תרטמ .ויבלש לכ לע תישיא .עדימ תכרעמ לש ןונכתה ךילהתל

 ומצעל ןנכתמ אוה רשאכ שמתשמה ינפב תובצינה תויעבה תא ארוקל שיחמהל

 אמגודה תועצמאב עוריאה דומילש הווקמ ינא .ול השורדה עדימה תכרעמ תא

 ,הווקמ *נא דחוימב .ןונכתה ךילהתב ארוקה לש ותנבה תא ביחרת תטרופמה

 תכרעמ תא ושומישל ןנכתלו צמוא רוזאל ארוקל דודיע םושמ עוריאב היהיש

 צועי* יתורישב רתו* תלכשומ ךרדב שמתשהל וא ,ולש תישיאה עדימה

 .םיקפסו

 ,רפסה יקרפב םיקלחב התוא לולכל םוקמ היה אל אמגודה לש הפקיה תאפמ

 םויס םע עוריאה יעטקב ןייעל לכו* ארוקה .תופיצרב ןאכ תאבומ איהו

 תא םייסש רחאל םכסמ ליגרתכ תאז תושעל וא ,םיקרפהמ דחא לכ לש האירקה

 .רפסב דומילה

 לש הגצה עוריאה ליכמ ,בלש לכב לבקתהש יפוסה ןונכתה תגצהל ףסונב
 תיירפס לעב ,צנרקנזור רמ | ,עוריאה ירוביג לש םהילוקישו םהיטבל
 לש "ומולח" דציכ תוארל רשפאת עוריאה תאירק .ונבו ,תיתנוכשה ואדיוה
 ךלהמב םידיגו רוע םרוק ולש ואדיוה תיירפס תא בשחמל ץנרקנזור רמ
 תורהבהו טוריפ בינמ ותנכה תא םימייסמש ןונכת בלש לכ .ןונכתה ךילהת
 .הירפסה תא תרשל תדעוימ רשא ,עדימה תכרעמ לש התוהמ לע

 חתפל ךירצ תמאב םא ,עוריאה תאירק ךלהמב ומצע תא לאשי ארוקהש ןכתי
 לש םיטלפה לכ םישורד תמאב םאו ,ואדיוה תיירפס רובע וזכ הפיקמ תכרעמ
 וז אמגודב ,לבא .אל תמאב - איה הבושתהש ןכתי .תותליאשהו תוחודה
 תנבומו תרכומ רשא תכרעמ ןונכת לש היעבל ןורתפ ךרד גיצהל ונתנווכב
 ,ןכל .ואדיוה תיירפס לוהינ תייעבל ןורתפ אקווד ואלו ,דחא לכל
 .הנווכב "ונמזגה" םימיוטמ םירקמב

 .םתיירפסו םירוביגה תא גיצהלו ךסמה תא םירהל םוקמה ןאכ

|08 



 א קרפ

 ואדיוה תיירפסו ץנרקנזור רמ

 ותולעבבש

 תתרשמ צנרקנזור רמ לש ותולעבבש "םסק" תיתנוכשה ואדיוה תיירפס

 תוחוקל םג תתרשמו ,םיטרס רפסמב הייפצל תואכז םישכורה ,םייונמ
 .הלאשהה םוימ עובש ךות טרֶס לכ ריזחהל יונמה לע .דיחי טרס םילאושה
 יפדמ לע גצומה םיטרסה יאלמ ךותמ תישענ תוחוקלה ידי לע םיטרסה תריחב
 םישענ תולאשהה לש םימושירה לכשכ ,ינד* ןפואב תלהונמ הירפסה .הירפסה
 .תוסטרכ יבג לע

 לש רכינ רפסמ שי תורזחההו תולאשהה לש םיינדיה םימושירה עוציבב

 םיטרס ןדבואלו תוחוקלה םע םיכוכיחל תומרוגה תוטמשהו םושיר תויועט

 םיטרטה תרזחהב םירוחיאמ תלבוס הירפסה ,ךכל ףסונב .הכלהכ ומשרנ אלש

 .ולאשוהש םיטרס תרזחהב םירוחיאה חכונל םינוא תלדח איהו

 םימושירה םוחת אוה תובר תויומיענ יא ףנרקנזור רמל םרוגה ףסונ םוחת

 םהימולשתש תוחוקל ינפב לצנתהל צלאנ אוה םעפ ידמ .הירפסטה לש םייפסכה

 םימעפ ,ףסונב .רחא חוקל תוכזל ומשרנש וא ,התואנ הרוצב ומשרנ אל

 סהלש יונמה ףקות יכ ףא ,םיטרס לואשל םיכישממה תוחוקל הלגמ אוה תובר

 .גפ

 ןיינועמ דחוימב .תוחוקלל םישדח םיתוריש חותיפב םיבר םיישק הירפסל

 ןויסינ ךא ,שארמ םיטרס תנמזה לש תוריש הייונמל ליעפהל הירפסה לעב

 תינדיה הדובעה סמוע ללגב לשכנ ינדי ןפואב הז תוריש עצבל רבעב השענש

 .השרדנש

 אוה הירפסה תלצהל הדיחיה ךרדה יכ ,הנקסמל צנרקנזור רמ עיגה ןמז הזמ
 תובהלתהב ךמת ,ויבא יגיגה תא עמש רשא ,בשחמה בבוח ,ונב .בושחמה
 תושעל לכונ ןונכתה תא - דויצה תשיכרל םוכסה קר ונל שורד" .באה תעדב
 .תובהלתהב ןבה עידוה "ונמצעב

 .ךשמהב תוגצומ "ויתולילע"ש ןונכתה טקיורפ חמצ ןאכמו
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 ב קרפ

 תושירדה תרדגה

 תישיאה עדימה תכרעמ תורטמ 1.ב

 תכרעמ לש תורטמה אשונל השדקוהש ונבו צנרקנזור רמ לש הכורא ברע תחיש

 .תואבה תואצותה תא הבינה ,השורדה עדימה

 ההובגה איה 'א תופידע) ןלהל תוגצומ ןהיתויופידעו ורידגהש תורטמה
 :(רתויב

 תופידעה תורטמה

 א םיטרס תרזחהב רוחיא לע תוארתהו בקעמ תלעפה .1

 הלאשהה םושירל :תודיקפ םדא חוכב ןוכסיח .2

 א םיטרסה לש הרזחההו

 א תורזחההו תולאשהה :מושירב תויועטה רועיש תנטקה .3

 רחא בקעמהו םייפסכה םימושירה תונימא רופיש .8

 א תוחוקלה לע עדימ תקפסאו םייונמה תואכז

 ב שארמ םיטרס תנמזהל חוקלל תוריש תלעפה .5

 ב ךומנ םהלש הלאשהה רועישש םיטרס רותיא תלעפה .6
 .םיציפמל םתרזחה וא םתפלחה םשל

 ג םיטרס גולטק תוריש תלעפה .7

 תובישחה תא תואטבמ תונושה תורטמל ונבו קסעה לעב ועבקש תויופידעה
 .הירפסה לש תיקסעה החלצהל התוינויח תאו הרטמ לכ לש תיסחיה

 עדימה תכרעמ ידעי 2.ב

 תחא לכ תגשהל םידעי תרדגהל השדקוה ונבו צנרקנזור רמ לש תפסונ החיש

 :האצותה ןלהל .עדימה תכרעמל ועבקנש תורטמהמ
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 תיתנוכשה ואדיוה תיירפט לש עדימה תכרעמ ידעו

 1.1 דעי
 :1 הרטמ תגשהל

 :1.2 דעי

 :2 הרטמ תגשהל

 :3 הרטמ תגשהל
 :3.1 דעי

 :3.2 דעי

 :3.3 דעי

 :8 הרטמ תגשהל

 :1.1 דעי

 :2.5% דעי
 :1.3 דעי

 1.8 דעי
 54.5 דעי

6. 

.... 

 דעי 8

 :5 הרטמ תגשהל
 :5.1 דעי

 :5.2 דעי

 :5.3 דעי

 :5.8 דעי

 :6 הרטמ תגשהל

 :6.1 דעי
 :6.2 דעי

 .םיטרס תרזחהב רוחיא לע תוארתהו בקעמ תלעפה

 .םיטרס תרזחהב םירחאמש םייונמ תמישר תקפה

 .םיטרס תרזחהב רחאמה *ונמל תרוכזת בתכמ תקפה

 לש הרזחההו הלאשהה םושירל יתודיקפ םדא חוכב ןוכסיח

 .םיטרסה

 .םיטרס תלאשה לש ריהמו ליעי םושיר

 .םיטרט תרזחה לש ריהמו ליעי םושיר

 .תורזחההו תולאשהה ימושירב תויועטה רועיש תנטקה

 .טרסה רפסמ םושירב תויועטה רועיש תנטקה

 ריזחה וא לאשש יונמה םושירב תויועטה רועיש תנטקה

 .טרס

 .תורזחהו תולאשה ימושיר לש תוטמשהה רועיש תנטקה

 תואכז רחא בקעמהו םייפסכה םימושירה תונ*מא רופיש

 .תוחוקלה לע עדימ תקפסאו םייונמה

 םייונמהמ םילובקתה לכ רובע תולבקו סמ תוינובשח תקפה

 .ם*רחאה תוחוקלהמו

 .םילובקתל םאתהב םייונמה לש תויוכזה לש ןימא םושיר

 לש ברקתמ םויס לע תולאשהה םושיר תעב תוארתה תלבק

 *ונמה ףקותש תורמל תושענש תולאשה לעו יונמה ףקות

 .גפ

 .םילובקתה לע םירחאו םיי*מו* םימוכיס תקפה

 גפש רחאל םיטרס ולאשש םייונמ לש םיגירח תומישר תקפה

 .'ונמה ףקות
 .םי'ונמהו תוחוקלה לע עדימ תקפסא

 .שארמ םיטרס תנמזהל חוקלל תוריש תלעפה

 .שארמ םיטרס תונמזה לש ןימאו ליעי םושיר

 הנמזה ךותמ םיטרס תמישר תקפה - הנמזהב לופיט

 .םיפדמה לע תעכ םיאצמנה

 רשבאש ךכ ןמז והש טרס רותיא ,םיטרסה תרזחה םושיר תעב

 ותלאשה :תא עונמלו ,שארמ ןימזמל ותוא דעייל היהי

 .רחא חוקלל

 :פל ותוא ףולשל *דכ) ףדמה לע אצמנ טרס םאה :התליאש

 .(הנמזה יולימ ךרוצל וא השקב

 םשל ךומגנ םהלש הלאשהה רועישש םיטרס רותיא תלעפה

 .םיציפמל םתרזחה וא םתפלחה

 .(ויקתוע לכ לע) טרסב תעצוממ הייפצ לע עדימ תלבק

 םישדוח השולש ולאשוה אלש םיטרס לע עדימ תלבק

 .רתויו
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 .םיטרס גולטק תוריש תלעפה :] הרטמ תגשהל
 !:>*ןצמה םיוסמ ןקחש תופתתשהבש םיטרס לע עדימ תלבק :7.1 דעי

 .הירפסב
 .הירפסב םייוצמה םיוסמ יאמב לש םיטרס לע עדימ תלבק :].2 דעי
 המרד) טרסה גוס יפל ןוימב םיסרס לע עדימ תלבק :7.3 דעי

 .רוצי'ה תנש יפלו (המודכו חתמ ,הידמוק

 תכרעמה תולובג 3.ב

 רמ ועבק תיתנוכשה ואדיוה תיירפס לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמל
 :םיאבה תולובגה תא ונבו צנרקנזור

 .דבלב תירבעה הפשב טלפ קיפת תכרעמה .א
 םהב לופיטהש תוחוקל לש בוח רחא בקעמב קוסעת אל תכרעמה .ב

 .הירפסה לש ןידה ךרועל רבעוה
 םיקפסל ורזחוהו וערקנש םיטרס רחא' בקעמב קוסעת אל תכרעמה .ג

 .ןוקיתל

 םיצוליאה 4.ב

 תיבב תינדי תכרעמ םויכ ליעפמה ,תיתנוכשה ואדיוה יטרס תיירפס לעב
 :םיאבה םיצוליאה תא תשקובמה תכרעמה רובע חסינ ,ולש קסעה

 הירפסה לעב ,הירפסה לועפתב םיישקה חכונל .ןיא :םינמז חול יצוליא
 לכ וינפב ןיא ךא ,תכרעמה תלעפה תא רשפאה לככ םידקהל ןיינועמ
 .בייחמ דעומ

 תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמב עיקשהל ןכומ הירפסה לעב :ביצקת יצוליא
 הרמוחב תועקשהה תא תוטכל ךירצ הז םוכס .לקש 20,000 לש םוכס דע
 תורחא תואצוהו תופסונ תועש ימולשתל תואצוהה תא םגו ,הנכותו
 תכרעמל תמייקה תינדיה תכרעמה תבסהו תכרעמה תמקה תעב ושרדייש
 ןכומ אוהש יברימה םוכסה תא עבק הירפסה לעב .השדחה תבשחוממה
 תולאשה םושיר תויועט בקע הירפסל םיקזנה ןדמוא יפ לע עיקשהל
 הלא םייוקיל בקע םיקזנה תא דמוא אוה ,ונויסינ יפ לע .תורזחהו
 .הנשל לקש 20,000-ב תינדיה תכרעמה לש

 ךכ ,הלעפהלו דומילל הלקו הטושפ תויהל תכרעמה לע :םדא חוכ יצוליא
 ןויסנ לכ ול ןיאש םייקה םידבועה תווצלו הירפסה לעבל םיאתתש
 .בשחמ תלעפהב עדי לכו םינותנ תדלקהב

 ךא תכרעמה שמשת םייונמל החותפ הירפסהש תועשב :לועפתה תטיש יצוליא
 םידוביעה 22  .םילובקת םושירלו תורזחההו תולאשהה םושירל קרו
 תקפה ,םיטרט תרזחהב םירחאמה םייונמל תועדוה תקפה ןוגכ םירחאה
 ?ןנמה ףקות גפש רחאל םיטרס ולאשש םייונמ לש םיגירח תומישר
 הרוגס הירפסה ןהבש םיירהצה תועשב ועצובי ,םילובקת ימוכיס ,םהלש
 .הירפסה תריגס רחאל ברעה תועשבו ,םייונמל
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 לכ ול ןיא .דויצה יבגל +צוליא לכ הירפסה לעבל ןיא :דויצ יצוליא

 ידיחיה %וליאה .דויצ לש םיוסמ לדומ וא דויצ ןרצי יבגל הפדעה

 .דבלב הירפסה תא תרשיו הירפסב בצומ היהי דויצה יכ ,אוה עבקש

 המכל ףתושמ דויצ לע ססובמה ןורתפ לכ הירפסה לעב ללש ךכב

 שמתשהל תורשפאה תאו ,(םיכומס קסע יתב רפסמ ,לשמל) םישמתשמ

 .תוריש תכשל לש דויצב

 דוסי תוחנה 5.ב

 דוסיה תוחנה תא םשר ,תיתנוכשה ואדיוה תיירפס לעב ,<נרקנזור רמ

 :תואבה

 .הנשל 15%-כב תואבה םינשה שולשב לדגי הירפסטבש םיטרסה רפסמ .א

 תאו תונורחאה םייתנשה לש ןויסינה תא םאות הז לודיג בצק

 .םישדח םיטרס תאבהל תוחוקלה לש תרבוגה םתשירד

 תא םאותה רבד ,הנשל 10%-כב לדגי הירפסב םל'ונמה רפסמ .ב

 .תונורחאה םינשה ןויסינ

 םיטרסה רפסמבו ,הירפסב יונמה לש שדוחל םירוקיבה רפסמב .ג

 .םייתוהמ םייוניש ולוח* אל רוקיב לכב *ונמה לאושש עצוממה

 ןיבל םיירהצה ינפל תועש ןיב סמועה תקולחב םייוניש ולוח* אל .ד

 ןיב סמועה תקולח יבגל יוניש יופצ אל םג .םיירהצה רחא תועש
 יללכ לודיג ןובשחב איבהל שי ,ונרכזהש יפכ ךא) עובשה ימי

 .(הנשל 10% לש רועישב םי*ונמה סמועב

 החלצהל םייתומכ םידדמ 6.ב

 לכל רשא ,םדוק ורכזנש ואדיוה תיירפס לש םידעיהו תורטמהמ םידחא ןלהל
 :החלצהל םייתומכ םידדמ םיעצומ םהמ דחא

 .םיטרס לש הרזחהו הלאשה םושירל יתודיקפ םדא חוכב ןוכסיח :2 הרטמ

 .םיטרס תלאשה לש ריהמו ליעי םושיר

 .םיטרס תרזחה לש ריהמו ליעי םושיר

 :החלצהל םייתומכ םידדמ

 הלעי אל תורזחהו תולאשה םושיר עוציבל שרדייש יתודיקפה םדאה חוכ -
 םילאשומ םיטרס 800 לכל (תויעובש הדובע תועש 40) תחא הדיקפ לע

 .עובשב

 תועש רפסמ תלדגה אלל) םייקה םושירה ידבוע תווצב הירפסה תלעפה -

 ?חכונה םייונמה רפסמ רשאכ ,םייונמ 1,200-ל דע (תויעובשה הדובעה

 .900 - אוה
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 (הלאשהל םיטרס לש עצוממ רפסמ) םיטרס 3 לש הלאשה םושיר עוציב -
 .תחא הקדמ רתוי אל ךשמיי

 .תורזחההו תולאשהה ימושירב תויועטה רועיש תנטקה :3 הרטמ

 .טרסה רפסמ םושירב תויועטה רועיש תנטקה :3.1 דעי
 ריזחה וא ,לאשש יונמה םושירב תויועטה רועיש תנטקה :3.2 דעי

 .טרס
 .תורזחהו תולאשה ימושיר לש תוטמשהה רועיש תנטקה :3.3 דעי

 :החלצהל םייתומכ םידדמ

 .0.25% לע הלעי אל תולאשה םושירב תואיגשה זוחא -

 .שדוחב םיטרט 2 לע הלעי אל תולאשה םושירב תואיגשה רפסמ -

 .םיטרס גולטק תוריש תלעפה :7 הרטמ

 .הירפסב םייוצמה םיוסמ יאמב לש םיטרס לע עדימ תלבק :7.2 דעי

 :החלצהל םייתומכ םידדמ

 3-מ תוחפ ךות ,םיוסמ יאמב לש םיטרסה לש תספדומ המישר תקפה -
 .תוקד

 םיטרס לש הטמשה) םיוסמ יאמב לש םיטרס לש תומישרב םישובישה רועיש -
 .3% לע הלעי אל (םירחא םיאמב לש םיטרס לש הללכה וא
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 ג קרפ

 טלפה ןויפא

 טלפה ןויפא ךרוצל םינותנ ףוסיא | 1.ג

 םינותנ ףוסאל +נרקנזור רמ ךירצ ,ולש עדימה תכרעמ ןונכת ךרוצל
 םימימ ולגרהכ ,תוחוקלל תורישב בלתשמ אוה ןיא תועש המכ ךשמל .םינוש
 .שרדנכ תויפצת ךרועו "תוכרעמה חתנמ ידגב תא שבול" אלא ,המימי

 :ה*ירפסה לע םי*תומכה םינותנה תא זכרמ אוה הליחתב

 .רתויו םיקתוע ינשב םיבר םהמ ,ואדיו יטרס 3,000-כ תללוכ הירפסה -
 .םינוש םיטרס 1,500-כ הירפסב םייוצמ לכה ךס

 ?נשל םיקלחנ הירפסה תוחוקל .תוחוקל 200-כ הירפסב םירקבמ םו* ידמ -
 םייונמו ,ולאשש םיטרס רובע םעפ לכ םימלשמה תוחוקל :םיגוס
 .תולאשה רפסמ רובע שארמ םימלשמה

 ?נשכ אוה ,ריזחמ וא ,חקול יונמ/חוקלש םיטרס לש עצוממה רפסמה -

 .םיטרס

 5 ןיבש סמועה תועשב תווצה תדובע לע תויפצת צנרקנזור רמ ךרוע ךשמהב
 תייבגב ,תורזחההו תולאשהה םושירב הקסע תחא תדבוע .צ"החא 7-ל
 ,ןוראב אצמנ םיוסמ רפסמ לעב טרס םא תובושת ןתמב ,תוחוקלהמ םימולשת
 םיטרסה ןוראב םמוקמב תוחוקלה יד* לע ורזחוהש ואדיו יטרס רודיסב
 םיטרסה תופיטע תא הרדיס היינשה תדבועה .ןוראהמ ואדיוה יטרס תפילשבו
 .םיטרסה תריחבב תוחוקלל הצעיו הירפסה יפדמ לע םירזחומה

 :רוקיבה ךלהמב ודי לע ופצנש טלפה יגוס

 .(ד: בתכב) םימולשתה לע תוחוקלל הלבק/תינובשח -

 תוחוקלל רסמנ הז עדימ .(הפ לעב הבושת) יונמ תוכזל םיטרס תרתי -

 תעב תוחוקלל רסמנ םג ךא ,הירפסב תולאשלו תוינופלט תולאשל הבושתב

 .םיטרס 5-מ תוחפ התיה הרתיהש םירקמב ,תדבועה תמזויב הלאשהה

 .טיהל םהש םיטרס תרזחהב דואמ ורחאש תוחוקל רפסמל וחלשנש תויולג -

 דעומ תאו חוקלה םש תא דחוימ ןמויב ומשר תודבועה יכ ,ררבתה

 ןילעל תוגהונ ןה ,םיימו* וא ,םו* *ידמ .טיהל יטרס לש הרזחהה

 נפל החלשנ אל תרוכזתהש ,ןבומכ .םירחאמל תרוכזת חולשלו םימושירב

 .ןמויבש עדימה תומיא
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 םיניוממ םיטרסה ומשרנ לפכושמה גולטקב .הירפסה לש םיטרסה גולטק -

 ךא ('וכו םיילקיסומ תוזחמ ,םידל* ,המרד ,הידמוק) טרסה גוס יפל

 ידכ ,ורפסמ ןייוצ טרסה םש די לע .טרסה םש לש יתיבפלא רדס יפל אל

 .םיטרסה ןוראמ ותפילש רשפאל
 .תודבועה ירבד יפל םייעובש וא עובש *דמ ןכדוע םיטרסה גולטק
 םיטרס תומש תקיחמו םישדחה םיטרסה תומש תפסוה ידי לע השענ ןוכדעה
 .הירפסהמ ואצוהש םיטרסו "םהיתובקע ודבא"ש םיטרס |,ולקלקתהש
 םיפדעומ תוחוקל לש םהיתולאש לע תונעל ידכב גולטקב השמתשה תדבועה
 תדבועה השפיח הבושתה ןתמ ךרוצל .המודכו "?הירפסב אצמנ טרסה םאה"

 הקדבו ןוראל התנפ רפסמה רותיא ירחאו גולטקה תרזעב טרסה רפסמ תא
 תנכהל גולטקב ועייתסה תוחוקלהמ םידחא .ומוקמב חנומ טרסה םא
 השקבב תדבועל ונפ הלא תוחוקל .םהב םיניינועמ םהש םיטרס תמישר

 .ףדמה לע טרסה תואצמיה רוריבל

 תודה .הירפסה לעב רובע םו: ידמ ןכוהש םילובקתה לש ימו* םוכיס -

 .םויה ךלהמב האצוהש הלבק/תינובשח לכ רובע הרוש ללכ

 ישדוח ספוטב םשרנ םוכיסה .ולאשוהש םיטרסה רפסמ לש ימו* םוכיס -
 תוליטמ תודבועה חודה תנכה ךרוצל .ץצנרקנזוור רמ יד* לע ןכוהש
 תונמל ןהילע םויה םותב .טרס לכ תלאשה םע הרוגא לש עבטמ הספוקל
 דע 5%-כבש תוכירעמו ,חודה תונימאב תוקפקפמ תודבועה .תועבטמה תא
 .תועבטמה תא הספוקל ליטהל תוחכוש ןה םירקמהמ %

 טלפה לש תינושארה המישרה תנכה 2.ג

 רמ ושגינ ,עוריאה לש 'ב קרפב הגצוהש יפכ ,תושירדה תרדגה לע ססבתהב
 .ואדלוה תיירפס רובע טלפה לש תינושארה המישרה תנכהל ונבו צנרקנזור
 רובע שארמ םימלשמה "םי*ונמ" :תוצובק יתש ןובשחב ואיבה טלפה ןונכתב
 .וחקלש םיטרסה רובע םעפ לכ םימלשמה "תוחוקל"ו םיטרס לש ןותנ רפסמ

 תוצקהל צנרקנזור רמ טילחה םייונמל םייארקא תוחוקל ןיב ןיחבהל ידכב
 הלבטב תגצומ טלפה לש תינושארה המישרה .הצובק לכל דרפנ םירפסמ םוחת
 תרדגהב הרטמל סחי:תמה רפסמב טלפ לכ ןמוס ןייעמה תוחונל .1-ג
 .תושירדה

 םיעבונה םידעיה לכו 3 ,2 תורטמ ,הארנ םדדוקה קרפבש הלבטב ןויעמ
 םינווכמ 5.1-ו 4.2  םידע* םג .תכרעמל םינותנה טלקב םיקסוע ,ןהמ

 .1-ג הלבטב םיעיפומ הלא םידעיו תורטמ ןיא ,ךכיפל .טלקב לופיטל
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 תינושארה המישרה תנכה :1-ג הלבט

 תושירדה

 :טקיורפה

 הרטמה

 תלעפה (1)
 תוארתהו בקעמ
 רוחיא לע
 םיטרס תרזחהב

 רופיש (8)
 תונימא

 םימושירה

 םייפסכה

 רחא בקעמו

 תואכז

 םייונמה

 תמישר תקפה (1.1)
 רוחיאבש םייונמ
 .םיטרס תרזחהב

 בתכמ תקפה (1.2)
 יונמל תרוכזת
 תרזחהב רחאמה
 .םיטרס

 תקפה (8.1)
 תולבקו סמ תוינובשח
 .םילובקתה לכ רובע

 לע תוארתה (4.3)
 ףקות לש ברקתמ םויס
 הלאשה וא יונמ
 ופקות גפש יונמל

 םימוכיס תקפה (8.8)
 לע םי*רחאו םיימוי

 .םילובקתה

 תומישר תקפה (4.5)
 םייונמ לש םיגירח
 רחאל םיטרס ולאשש
 .'ונמה ףקות גפש

 עדימ תקפסא (8.6)
 תוחוקלה לע
 .םייונמהו

 "םסק" ואדיוה תיירפס בושחימ

 תוריט גוס

 עדימה

 *קלח

 השירד

 יקלח

 השירד

 :קלח

 השירד

 יקלח
 השירד

 חוד

 יתפוקת

 יללכ
 השירד

 יללכ
 השירד

 יללכ

 השירד

 :קלח
 השירד

 תרדגהבש םידעיה יפ לע טלפה לש

 עדימה תוריש

 תרזחהב םירחאמ םייונמ תמיטר
 .(1.1 טלפ) םיטרס

 תרזחהב םירחאמה תוחוקל תמישר
 .(1.2 טלפ) םיטרס

 רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ
 .(1.3 טלפ) םיטרס תרזחהב

 רחאמה חוקלל תרוכזת בתכמ
 .(1.8 טלפ) םיטרס תרזחהב

 .(4.1 טלפ) הלבק/סמ תינובשח

 ותוכזל םיטרסה תרתי *המ
 .(8.2 טלפ) ?יונמה לש

 םילובקתה לש ימו* םוכיס
 .(4.3 טלפ)

 תליחתמ ימוי םילובקת םוכיס
 .(4.8 טלפ) שדוחה

 דע םוימ ימוי םילובקת םוכיס
 .(8.5 טלפ) םוי

 תליחתמ ישדוח םילובקת םוכיס
 .(8.6 טלפ) הנשה

 םיטרס ולאשש םייונמ תמישר
 .יונמה ףקות גפש רחאל
 .(4.7 טלפ)

 (5.8 טלפ) יונמ/חוקל לע עדימ
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 תרטמה

 (ךשמה)

 ' תלעפה (5)
 תנמזהל תוריש

 .שארמ םיטרס

 רותיא (6)
 רועישש םיטרס
 םהלש הלאשהה
 .ךומנ

 תלעפה (1)

 גולטק תוריש
 .םיטרס
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 תמישר תקפה (5.2)
 הנמזהב םיטרס
 .םיפדמה לע םיאצמנה

 טרס רותיא (5.3)
 םירזחומה ןיב ןמזומ

 םאה :התליאש (5.8)
 .ףדמה לע אצמנ טרס

 לע עדימ תלבק (6.1)
 .טרסב תעצוממ הייפצ

 לע עדימ תלבק (6.2)
 ולאשוה אלש םיטרס
 .הלעמו םישדוח 3

 עדימ תלבק (7.1)
 תופתתשהב םיטרס לע
 .םיוסמ ןקחש

 לע עדימ תלבק (1.2)
 יאמב לש םיטרס

 .םיוסמ

 לע עדימ תלבק (7.3)
 :פל ןוימב םיטרס
 תנשו טרס גוס
 .רוציי

 תוריש גוס

 עדימה

 :קלח חגד

 השירד יפל

 התליאש

 התליאש

 חוד
 יתפוקת

 יללכ

 התליאש

 יקלח חוד

 השירד יפל

 חוד
 :תפוקת
 יללכ

 התליאש

 התליאש

 תוד

 :תפוקת

 יללכ

 התליאש

 התליאש

 עדימה תוריש

 םינמזומה םיטרסה לכ תמישר
 הירפטה יפדמ לע םיאצמנה
 .(5.1 טלפ)

 :ןנמ/הוקל תנמזהב םיטרסה םהמ
 ?הירפסה יפדמ לע םיאצמנה
 .(5.2 טלפ)

 לולכ רזחומה טרסה םאה
 .(5.3 טלפ) ?תונמזהב

 יפדמ לע אצמנ טרס םאה
 .(5.4 טלפ) הירפסה

 הייפצ לש ישדוח םוכיס

 םישדוחה השולשב םיטרסב
 .(6.1 טלפ) םינורחאה

 םוימ טרסב הייפצה י*המ
 .(6.2 טלפ) ?םוי דע

 ולאשוה אלש םיטרס תמישר

 הלעמו םישדוח השולש

 .(6.3 טלפ)

 םינקחש יפל םיטרסה גולטק
 .(1.1 טלפ) םיישאר

 תופתתשהב םיטרסה םהמ
 .(7.2 טלפ) ?ןקחשה

 תופתתשהב םיטרסה םהמ
 תעכ םיאצמנה ןקחשה
 .(7.3 טלפ) ?ה*רפסב

 יאמב יפל םיטרסה גולטק

 .(7.8 טלפ)

 ?יאמבה לש םיטרסה םהמ

 .(7.5 טלב)

 םיאצמנש *אמבה לש םיטרסה םהמ
 .(7.6 טלפ) ?הירפסב תעכ

 גוס יפל םיטרסה גולטק
 טרסה םשו טרסה
 .(.7 טלפ)

 תנש יפל םיטרסה גולטק
 טרסה גוס רוצייה
 .(1.8 טלפ) טרסה םשו



 תינושארה המישרב תויוליפכו תומלש תקידב 3.ג

 תיירפס לעב ,צנרקנזור רמ ונעדוימ לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמל

 :טלפ ילבקמ השולש ,תיתנוכשה ואדיוה

 .לונמה/חוקלה -

 .הירפסה תדבוע -
 .הירפסה לעב -

 םינלוממ םהשכ ,תינושארה המישרב םיעצומה םיטלפה תא גיצ) 2-ג הלבטב
 .טלפה גוס יפלו טלפה לבקמ יפל

 טלפה גוסו טלפה לבקמ יפל תינושארה המישרב םיטלפה :2-ג הלבט

 הירפסה לעב הירפסה תדבוע יונמ/חוקל

 עוריא ךמסמ

 הלבק/סמ תינובשח
 (8.1 טלפ)

 תתליאש

 םוימ טרסב הייפצה יהמ תוכזל םיטרסה תרתי יהמ
 (6.2 טלפ) ?םוי דע (8.2 טלפ) ?יונמה לש

 יונמ/חוקל לע עדימ
 (.8 טלפ)

 תנמזהמ םיטרסה םהמ
 :פדמ לע םיאצמנה יונמ/חוקל
 (5.2 טלפ) ?הירפסה

 לולכ רזחומה טרסה םאה

 (5.3 טלפ) ?תונמזהב

 :פדמ לע אצמנ טרס םאה

 (5.8 טלפ) ?הירפסה

 ןקחשה תופתתשהב םיטרסה םהמ
 (1.2 טלפ)

 ןקחשה תופתתשהב םיטרסה םהמ

 ?הירפסב תעכ םיאצמנה

 (7.3 טלפ)

 ?יאמבה לש םיטרסה םהמ
 (1.5 טלפ)

 יאמבה לש םיטרסה םהמ
 ?הירפסב תעכ םיאצמנה

 (7.6 טלפ)
 (ךשמה האר)
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 (ךשמה)

 הירפסה לעב הירפסה תדבוע י:ונמ/חוקל

 :ללכ יתפוקת חוד

 םינקחש יפל םיטרסה גולטק
 .(7.1 טלפ) םיישאר

 *אמב *פל םיטרסה גולטק

 (7.4 טלפ)

 טרסה גוס יפל םיטרסה גולטק

 .(7,7 טלפ) טרסה םשו

 תנש יפל םיטרסה גולטק
 םשו טרסה גוס ,רוצייה
 .(7.8 טלפ) טרסה

 השירד יפל יללכ חוד

 השירד :פל י:קלח חוד

 םירחאמ םייונמ תמישר *ונמל תרוכזת בתכמ
 םיטרס תרזחהב םיטרס תרזחהב רחאמ
 .(1.1 טלפ) .(1.3 טלפ)

 םירחאמה תוחוקל תמישר תוקלל תרוכזת בתכמ

 םילובקתה לש *מוי םוכיס
 .(4.3 טלפ)

 הייפצ לש ישדוח םוכיס
 םישדחה השולשב םיטרסב
 .(6.1 טלפ) םינורחאה

 :מו* םילובקת םוכיס

 .(4.8 טלפ) שדוחה תליחתמ

 :מו* םילובקת םוכיס
 .(4.5 טלפ) םוי דע םוימ

 :שדוח םילובקת םוכיס

 .(5.6 טלפ) הנשה תליחתמ

 ולאשש םייונמ תמישר
 ףקות גפש רחאל םיטרס
 .(8.7 טלפ) יונמה

 ולאשוה אלש םיטרס תמישר .(1.2 טלפ) םיטרס תרזחהב תרזחהב רחאמה
 הלעמו םישדוח השולש .(1.8 טלפ) םיטרס

 .(6.3 טלפ)
 םינמזומה םיטרסה לכ תמישר

 יפדמ לע םיאצמנה
 .(5.1 טלפ)
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 טלפה ילבקמל םיעצומה םהיגוסל עדימה יתוריש םסוכיס תא התע גיצנ
 .תננכותמה עדימה תכרעמב םיוושה

 "חט ט ל 5 ה : ל ב ק מ טלפה גוס

 הירפסה לעב|הירפס תדבוע|יונמ/חוקל

 עוריא ךמסמ

 עדימ יתוריש כ" ה ס

 - [ התליאש
 6 2 :ללכ יתפוקת חוד
 3 3 השירד יפל יללכ חוד
 7 2 השירד יפל יקלה חוד

 |א | % ]| ₪ |

 ןיא ואדיוה תיירפסל תעצומה טלפה לש תינושארה המישרב יכ ,םיאצומ ונא
 .(הדלקה אלל) תיטמוטוא האירקל טלפבו םייתפוקת םייקלח תוחודב שומיש
 שומישה אוה הירפסה תדבועל עצומה ירקיעה ילכה יכ ,םג םיאצומ ונא
 םיגוסמ תוחוד רקיעב םיעצומ הירפסה לעבלו חוקלל וליאו ,תותליאשב
 .םינוש

 לולכה טלפה םא ,רמולכ .תומלש תקידב ונבו *צנרקנזר רמ וכרע התע
 תדוקנ"מ עדימה תכרעמ לש םידעיהו תורטמה תא אלממ תינושארה המישרב
 רותיא אוה םתקידבב ףסונ אשונ .םידעיהמ דחאו דחא לכ לש "ותואר
 .עצומה טלפב תוירשפא תויוליפכ

 רשאכ ,"םירסוח" התליג אל תינושארה המישרבש טלפה תומלש לש הקידבה
 עצומה טלפב ןויע ,תאז תמועל .הירפסה לעבו הירפסה תדבוע אוה דעיה
 .טלפ יגוס ינשב רסוח לע הארה יונמ/חוקלל

 לעו יונמה לש ברקתמ םויס לע םושירה תעב תוארתה תלבק :4.3 דעיל .א
 .גפ יונמה ףקותש תורמל תושענש תולאשה
 ףקות ןכא יכ (ענכתשהלו) קודבל תורשפא יונמל תקפסמ הניא תכרעמה
 לכות לאשש םיטרסה תמישר .םייתסה וא ,וציקל ברקתמ ולש יונמה
 םיטרסה תמישר לכות ןפוא ותואב .תונבה יאו םיחוכיו תעינמל עייסל
 ףיטוהל טילחה +נרקנזור רמ .ותיא םירוריבב עייסל חוקלל ולאשוהש
 :אבה טלפה תא

 4.9 טלפ :טלפה 'סמ
 .התליאש :טלפה גוס

 .יונמ/חוקלל ולאשוהש םיטרסה תמישר :טלפה
 ותושרבש םיטרסה לע ףטושה עדימה תא םג קפסת המישרה :הרעה

 .יונמ/חוקל
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 .שארמ םיטרס תנמזהל חוקלל תוריש תלעפה :5 הרטמל .ב

 םיטרסה תונמזה רחא בקעמל יעצמא יונמ/חוקלל תקפסמ הניא תכרעמה

 ול םימדוקש םייונמה רפסמ לעו ,ואלומ אל ןיידעו ורובע ומשרנש

 טלפה תמישר תא ביחרהל טילחה צנרקנזור רמ .ןמזוהש טרס לכ רובע

 :אבה טלפה תא ףיסוהלו

 .5.5 :טלפה 'סמ
 .התליאש :טלפה גוס

 .יונמ/חוקל ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמישר :טלפה

 .םילובקתה לע םירחאו םיימו* םימוכיס תקפה :4.4 דעיל | .ג

 השולש ול םיעצומ .תויוליפכ רפסמ שי הירפסה לעבל עצומה טלפב
 :הפוקתל םיימוי םילובקת םוכיטב םיקסועה תוחוד

 .םילובקתה לש ימוי םוכיס - 4.3 טלפ :יללכ יתפוקת חוד
 תליחתמ *ימוי םילובקת םוכיס - 8.4 טלפ | :השירד יפל יללכ חוד

 .שדוחה
 םוימ ימוי םילובקת םוכיס - 8.5 טלפ | :השירד יפל יללכ חוד

 .םוי דע

 הלא תוחוד השולשב ועצוהש עדימה יתוריש לכ תא קפסל רשפא השעמל
 לטבל צנרקנזור רמ טילחה ךכיפל .(4.5 טלפ) ישילשה חודה תועצמאב

 .(4.4 ,4.3 םיטלפ) םינושארה תוחודה ינש תא טלפה תמישרב

 עדימה תכרעמ לש תינושארה טלפה תמישר לש הקידבה ךלהמב יכ ,םיאור ונא

 הנממ וערגנו ,םישדח טלפ יגוס ינש המישרל ופסונ ואדיוה תיירפס לש

 .טלפ יגוס ינש

 :תוריש ףקיה תא לבקנ ,תויוליפכהו תומלשה תקידב הכרענש רחאל ,התע
 .תננכותמה עדימה תכרעמב טלפה ילבקמל םיעצומה םהיגוסל עדימה

 טלפה גוס

 עוריא ךמסמ
 התליאש

 :ללכ יתפוקת חוד

 השירד יפל יללכ חוד

 השירד יפל יקלח חוד

 עדימ יתוריש כ" ה ס
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 טלפה לש םינותנה תודש ןונכת 4.ג

 טלפה רובע טלפה תודש ןונכתל םיברע השולש ועיקשה ונבו ץנרקנזור רמ
 תללוכ ,תויוליפכו תומלש תקידב תכירע רחאל .תינושארה המישרב ללכנש
 םינוקית ,םיבר םיחוכיו רחאל .םינוש םיטלפ 27 וז המישר
 ,ברה םלמע תאצות .הדובעה תמלשהל ונבו באה ועיגה רופס ןיאל םירזוח
 .3-ג הלבטב ןלהל תגצומ ,םיטלפהמ דחא לכב םינותנה תודש טוריפ

 טלפה תודש טוריפ :3-ג הלבט

 .םיטרס תרזחהב םירחאמ םייוגמ תמישר :השירד יפל יקלח חוד - 1.1 טלפ

 :תודה תרתוכב סייללכ תודש

 .תודה תקפה ךיראת *

 :י'ונמ לכל םיינשמ תודש
 .יונמ רפסמ **

 .י'ונמה םש **

 .יונמה לש ןופלטה רפסמ **

 :הרזחה רוחיאבש טרס לכל סיינושילש תודש

 .טרסה רפסמ +***
 .קתוע רפסמ +***
 .טרסה םש +***
 .הלאשה ךיראת +***

 םע םכסומה יפל וא יונמה יאנת יפל) ןנכותמ הרזחה ךיראת ***

 .(הירפסה תדבוע
 .(חודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא *מי רפסמ ***

 :חודה םויסב םייללכ תודש
 .רותיאב םייונמ רפסמ כ"הס *
 .הרזחה רוחיאב םיטרס כ"הס *

 םירחאמה תוחוקל תמישר :השירד יפל יקלח חוד - 1.2 טלפ

 .םיטרס

 :תודה תרתוכב םייללכ תודש

 .תודה תקפה ךיראת ₪

 :חוקל לכל םיינשמ תודש
 .תוקלה םש **

 .תוקלה לש ןופלטה רפסמ **

 :הרזחה רוחיאבש טרס לכל םיינושילש תודש
 .טרסה רפסמ ***
 .קתוע רפסמ ***
 .טרסה םש ***
 , .הלאשה ךיראת ***

 .(הירפסה תדבוע םע םכסומה יפל) ןנכותמ הרזחה ךיראת +***
 .(הודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא ימי רפסמ ***

 :חודה םויסב םייללכ תודש
 .רוחיאב תוחוקל רפסמ כ"הס *
 .הרזחה רותיאב םיטרס כ"הס *

 תרזחהב

 םינוקיתו
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 תרזחהב רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ :הטירד יפל יקלח חוד - 1.3 טלפ

 .םיטרס

 :חודה תרתוכב םייללכ תודש

 .תרוכזתה בתכמ תקפה ךיראת *

 .יונמה םש *

 .י'ונמה תבותכ ₪

 :טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה רפסמ **
 .קתוע רפסמ **.

 .טרסה םש **

 .הלאשה ךיראת **
 םע םכסומה יפל וא יונמה י*אנת יפל) ןנכותמ הרזחה ךיראת *א

 .(הירפסה תדבוע
 .(חודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא ימי רפסמ | **

 :השירד יפל םיגירחה חוד) 1.1 טלפב םיינשמ תודש יכ תוארל רשפא :הרעה
 תודשל ןורחאה טלפב םיכפוה (םיטרס תרזחהב םירחאמ םייוגנמ תמיטר
 תודש תויהל םיכפוה 1.1 טלפב םינושילש תודש ,ןפוא ותואב .םייללכ
 .ןורחאה טלפב םיינשמ

 תרזתהב רחאמה חוקלל תרוכזת בתכמ :השירד יפל יקלח חוד - 1.4 טלפ

 .םיטרס

 :הודה תרתוכב םייללכ תודש

 .תרוכזתה בתכמ תקפה ךיראת *

 .חוקלה םש *

 .חוקלה תבותכ *

 :טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה רפסמ **

 .קתוע רפסמ **

 .טרסה םש **
 .הלאשה ךיראת *%*

 (הירפסה תדבוע םע םכסומה יפל) ןנכותמ הרזחה ךיראת **
 (חודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא ימי רפסמ | +**

 .הלבק/סמ תינובשח :עוריא ךמסמ - 0.1 טלפ

 :תרתוכב םייללכ תודש
 .י'ונמה/חוקלה 'סמ
 .'ונמה/חוקלה םש
 .'ונמה/חוקלה תבותכ
 .תינובשח 'סמ

 + % 4% % + .הריכמה ךיראת

 :(תוריש לכל) םיינשמ תודש
 -םייונמל ;םימיה רפסמ יפל תוימעפ דח תולאשה) תורישה דוק **

 (*'ונמ גוס יפל
 .תורישה םש אא

 .תורישהמ תומכה *%*

 .תורישה ריחמ *%*

 .תורישה רובע בויחה **
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 :טלפה ףוסב םייללכ תודש
 .םולשתל כ"הס *
 .םולשת יעצמא *
 קישה יטרפ) קנבה םש - יונמה/חוקלה םליש וב קיטה :טרפ *

 (קישב םלוש רשאכ קר טלפב ועיפוי

 .קישה רפסמ - יונמה/חוקלה םליש וב קישה יטרפ *

 םיקישב םולשת תלבקמ ואדיוה תיירפס) קישה ןוערפ דעומ .

 (םייוחד

 :תורעה
 תיירפס לש םיעובקה םיטרפה םג םיספדומ תינובשחה ספוט שארב (1)

 .השרומ קסוע רפסמו קסעה תבותכ ,קסעה םש - ואדיוה

 תע לכב תינש וקיפהל רשפאו ,הריכמה עוריא ןמזב קפומ הז .טלפ (2)

 .רוריב יכרוצל ןכמ רחאל

 ?יונמה לש ותוכזל םיטרסה תרתי 'המ :התליאש - 8.2 טלפ

 :םייללכ תודש
 .יונמה םש .
 .יונמה 'סמ *
 .י'ונמה תוכזל םיטרסה תרתי .

 .םוי דע םוימ ימוי םילובקת םוכיס :השירד יפל יללכ חוד - 4-5 טלפ

 :טלפה תרתוכב םי*ללכ תודש
 .חודה תפוקת תליחת םוי *
 .חודה תפוקת םויס םוי .
 .חודה תקפה ךיראת *

 :תוריכמ םו* *יפל םיינשמ תודש
 .תוריכמה םוי /**

 .תוריכמה םויב םילובקתה כ"הס | **

 .ןמוזמב הזמ | **
 .ידיימ ןוערפל םיקישב הזמ | **
 .םיי*וחד םיקישב הזמ | **

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש
 .הפוקתב םילובקת כ"הס

 .ןמוזמב כ"הס הזמ
 .ידיימ ןוערפל םיקישב כ"הס הזמ
 + 9% + *% .םייוחד םיקישב כ"הס הזמ

 .הנשה תליחתמ יטדוח םילובקת םוכיס :הטירד יפל יללכ חוד - 4.6 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .תודה תפוקת םויס שדוח .
 .תודה תקפה ךיראת .

 :תוריכמ שדוח יפל םיינשמ תודש

 .תוריכמה שדוח **

 .תוריכמה שדוחב םילובקתה כ"הס **
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 :תוריש יפל םיינושילש תודש
 .תורישה דוק ***
 .תורישה םש ***

 .שדוחה ךלהמב הרכמנש תורישה תומכ ***
 .תורישל ןוידפ כ"הס ***

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 .הפוקתב םילובקת כ"הס .*

 גפטש רחאל םיטרס ולאשש םייונמ תמישר :השירד יפל יקלח חוד - 7 טלפ

 .'ונמה ףקות

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודשט

 .תודה תקפה ךיראת *

 :'ונמ יפל םיינשמ תודש
 .י'ונמה 'סמ | **

 .יונמה םש **

 .'ונמב ןורחאה טרסה תלאשה ךיראת **

 .יונמה ףקות גפש רחאל חקלש םיטרסה רפסמ **
 .'ונמה לש ןופלטה רפסמ **

 .'ונמה תבותכ **

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 .'ונמה ףקות גפש רחאל םיטרס ולביקש םייונמ כ"הס *

 .י'ונמה ףקות גפש רחאל ונתנש םיטרס כ"הס *

 .יונמ/חוקל לע עדימ :התליאט - 4.8 טלפ

 :םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל רפסמ
 .*ונמה/חוקלה םש
 .יונמה תבותכ
 .'וגמה לש ןופלטה 'סמ
 .דקפוהש ןוחטבה קיש םוכס
 % + צ + צץ + .תינמז-וב הלאשהל םיטרס לש יברימ רפסמ

 .'ונמ/חוקלל ולאשוהטש םיטרסה תמיטר :התליאש - 4.9 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל רפסמ *
 .יונמ/חוקל םש .
 . .טלפה תקפה ךיראת *

 :טרס יפל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ **
 .קתועה 'סמ **
 .טרטה םש **
 .הלאשה ךיראת **

 .הרזחה ךיראת **
 רוחיאב רזחומ טרס רשאכ) יונמה בויחל תולאשהה רפסמ **

 (רוחיא ימ* 5 לכ רובע תפסונ הלאשהב 'ונמה/חוקלה

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 .'ונמה תוכזל םיטרס תרתי *
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 לש תורזחהו תולאשה יאשונב םירוריב ךרוצל תשמשמ התליאשה :הרעה
 /חוקלה ידיב םיאצמנו ורזחוה םרטש םיטרסה תרתי רוריבל םגו ,םיטרס
 יפל םיגירח חודב טרופמה יונמה/חוקלה ידיבש םיטרס לע עדימה .יונמה
 .םתרזחב רוחיא לחש םיטרסל קר סחייתמ ,1.5 טלפ ,השירד

 םיאצמנה םינמזומה םיטרסה לכ תמישר :השירד יפל יקלח חוד - 5.1 טלפ
 .הירפסה יפדמ לע<<

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .חודה תקפה ךיראת .
 .תודה תקפה תעש *

 :*'ונמ/חוקל יפל םיינשמ תודש
 .'ונמה/הוקלה 'סמ | +**
 .'ונמה/הוקלה םש **
 .'ונמה/חוקלה לש ןופלטה 'סמ | **

 :טרס יפל םיינושילש תודש
 .טרסה 'סמ ***

 .קתוע רפסמ ***

 הזל םשרי' דחא יונממ רתוי ידי לע. ןמזוהש טרס) טרסה םש ***
 (תמדוק ותנמזהש

 .הגוצת ןורא 'סמ ***

 ףרצלו יונמ יפל ותוא ךותחל תרשפאמ יונמ יפל חודה תכירע :הרעה

 .ונמזוהש םיטרסל

 יפדמ לע םיאצמנה יונמ/חוקל תנמזהמ םיטרסה םהמ :התליאט - 5.2 טלפ

 ?הירפסה

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .יונמה/חוקלה 'סמ *
 .'ונמה/הוקלה םש *

 :טרס יפל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ **

 .קתוע רפסמ **
 ללכי* דחא יונמ/חוקלמ רתוי ידי לע ןמזוהש טרס) טרסה םש **

 (םינימזמה תמישרב ןושארה אוה םא קר המישרב
 .הגוצת ןורא 'סמ **

 ?תונמזהב לולכ רזחומה טרסה םאה :התליאט - 5.3 טלפ

 :םייללכ תודש

 .טרסה 'סמ *
 .טרסה םש *
 ."ןמזוה אל" םשריי ןמזוה אל טרסה רשאכ) ןימזהש יונמה 'סמ *

 תמישרב ןושארה םשריי ,דחא *ונמ/חוקלמ רתוי י"ע ןמזוה רשאכ

 (םינ*מזמה
 .יונמה לש ןופלטה 'סמ .
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 ?הירפסה יפדמ לע אצמנ טרס םאה :התליאש - 5.8 טלפ

 :טלפה תֶבָתוכב םייללכ תודש
* 

* 

 .טרסה 'סמ

 .טרסה םש

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינשמ תודש
*%* 

** 

 .קתוע רפסמ
 .הגוצת ןורא 'סמ

 .יונמ/חוקל ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמיטר !התליאט - 5.5 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

* 

* 

 .יונמה 'סמ

 .'ונמה סש

 :ןמזומ טרס לכל םיינשמ תודש

** 

*%* 

** 

** 

*%* 

 םיטרטב הייפצ לש יטדוח םוכיס :יללכ יתפוקת חוד - 6.1 טלפ

 .טרסה 'סמ
 .טרסה םש
 .טרסה גוס
 .הנמזהה ךיראת

 .םינימזמה רותב םסוקימ

 .םינורחאה םיטדוחה

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .הודה תקפה ךיראת *

 :טרס לכל םיינשמ תודש

** 

** 

*%* 

** 

** 

** 

 .טרסה םש
 .טרסה 'סמ

 .טרסה גוס
 .םינורחאה םישדוחה השולשב טרסה לש תולאשה כ"הס

 .טרסה לש םיקתועה רפסמ

 .םינורחאה םישדוחה השולשב קתועל תולאשהה רפסמ עצוממ

 ?םוי דע םוימ טרסב הייפצה יהמ :התליאט - 6.2 טלפ

 :שקובמה טרסל םייללכ תודש

 + % 9% + % א + % +
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 .טרסה םש
 .טרסה 'סמ
 .הפוקתה תליחת

 .הפוקתה ףוס
 .הפוקתב םימי כ"הס
 .הפוקתב תולאשה כ"הס
 .ישדוח בישחתב טרסה לש תולאשה כ"הס
 .טרסה לש םיקתועה רפסמ

 .י'שדוח בישחתב קתוע לש תולאשה כ"הס

 הטולטב



 אלט םיטרס תמיטר :הטירד יפל יקלח חוד - 6.3 טלפ
 .הלעמו םיטדוח

 :טלפה תבפוכב םייללכ תודש
 .הקפהה ךיראת .

 :טרס לכל םיינשמ תודש

 .טרסה 'סמ **
 .קתוע רפסמ **
 .טרסה םש **
 .הנורחא הלאשה ךיראת **
 .טרסה לש םיפסונ םיקתוע רפסמ **

 םינקחט יפל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד - 7.1 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .הקפהה ךיראת .

 :ישאר ןקחש לכל םיינשמ תודש

 .ישארה ןקחשה םש **

 :טרס לכל םיינושילש תודש

 .טרסה 'טמ +***
 .טרסה םש ***

 .םיקתועה רפסמ ***

 .טרסה גוס ***

 .טרסה תפש ***

 .רוצי* תנש ***

 .רוציי ףרא אא*

 .םיפסונ םיישאר םינקחש ***

 ?ןקחשה תופתתשהב םיטרסה םהמ :התליאט - 7.2 טלפ

 :טלפה ,תרתוכב םייללכ תודש
 .ישארה ןקחשה םסש *
 .הקפהה ךיראת *

 :טרס לכל םיינשמ תודש

 .טרטה 'סמ **

 .טרסה סש *%.

 .םיקתועה רפסמ **

 .טרסה גוס **

 .טרסה תפש **

 .רוציי' תנש **

 .רוצי: צרא *%

 .םיפסונ םיישאר םינקחש **

 השולט ולאשוה

 .םייטשאר
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 םיאצמנה ןקחשה תופתתשהב םיטרטה םהמ :התליאטש - 7.3 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .ישארה ןקחשה םש .
 .הקפהה ךיראת .

 :הירפסב אצמנה טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ | +**

 .טרסה םש **

 .טרסה גוס *%*

 .סרסה תפש **
 .רוציי' תנש | **
 .רוצי* צרא **

 .םיפסונ םיישאר םינקחש **

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינושילש תודש
 .קתוע 'סמ +***
 .הגוצת ןורא 'סמ ***

 .יאמב יפל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד - 7.8 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .הקפהה ךיראת *

 :'אמב לכל םיינשמ תודש

 .יאמבה םש **

 :טרס לכל םיינושילש תודש
 .טרסה 'סמ ***
 .טרסה םש +***
 .םיקתועה רפסמ +***
 .טרסה גוס ***
 .טרסה תפש ***
 .רוצי* תנש ***
 .רוציי צרא  *א**

 .םיישארה םינקחשה ***

 ?יאמבה לש םיטרסה םהמ :התליאש - 7.5 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .יאמבה םש .

 .רוצי* תנש .*

 :טרס לכל םיינשמ תודש

 .טרסה 'סמ **
 .טרסה סש *9*

 .םיקתועה רפסמ **

 .טרסה גוס *א*

 י.טרסה תפש *%*

 .רוציי תנש *%*

 .רוציי ףרא *%

 .םיישארה םינקחשה *א*
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 תעכ םיאצמנה יאמבה לש םיטרסה םהמ :התליאש - 7.6 טלפ
 .טרסה םשו טרסה גוס

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

* 

* 

 .ויאמבה םש

 .הודה תקפה ךיראת

 :הירפסב אצמנה טרס לכל םיינשמ תודש
** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 .טרסה 'סמ
 .טרסה םש
 .טרסה גוס
 .טרסה תפש
 .רוציי תנש
 .רוציי צרא
 .םיי*שארה םינקחשה

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינושילש תודש

***. 

*+%* 

 טרסה גוס יפל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד - 7.7 טלפ

 .קתוע 'סמ

 .הגוצת ןורא 'סמ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .תודה תקפה ךיראת *

 :טרס גוס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה גוס *%

 :טרס לכל םיינושילש תודש
*** 

...4 

.** 

.*. 

 *א*א

*.* 

*** 

 1.8 טלפ

 .טרסה 'סמ
 .טרסה סש
 .םיקתועה רפסמ
 .טרטה תפש
 .רוציי תנש
 .רוצי* צרא
 .םיישארה םינקחשה

 גוט ,רוצייה תנש פל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד -

 .טרסה םשו

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .הקפהה ךיראת *

 :רוציי תנש לכל םיינשמ תודש
 .רוציי תנש **

 :טרס גוס לכל םיינושילש תודש
%.* 

 :טרס לכל םיינועיבר תודש
.*.*%.% 

 *,א.,א

 *,אא%א*

 *+%.,אא.

 .א%.*

 .א%*%א

 .סטרסה גוס

 .טרסה 'סמ

 .טרסה סש
 .םיקתועה רפסמ
 .טרסה תפש
 .רוציי צרא
 .םיישארה םינקחשה

 :הרעה

 ?הירפסב

 .טרסה םטו

 טרסה

 הז טלפב גצומה עדימה

 ,םיינועיבר תודשב שומיש בייחמ
 )%***(. תויבכוכ העבראב ןאכ ונמוס רשא
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 תיירפסל וננכותש םיטלפה 27 לכל םינותנה תודש טוריפ תא וניכהש רחאל

 םיטלפ גוזימל תויורשפא רותיאל תשגל ונבו צנרקנזור רמ ולכי ואדיוה

 תויורשפא תיברמ ,קוידה ןעמל .םהלש םינותנה תודש בורב תוהז שיש

 םיטלפל םינותנה תודש ןונכת תנכה ידכ ךות ולגתהו וצצ | גוזימה

 .םינושה

 תרזחהב םירחאמה תומישרב התיה ונבו באה ורתיאש הנושאר גוזימ תורשפא
 הלאה םיטלפה ינש תא ףילחהל וטילחה דחא הפ .1.2-ו 1.1 םיטלפ ,םיטרסה
 :אבה טלפב

 1.5 :טלפה 'סמ
 .השירד יפל *קלח חוד :טלפה גוס

 .םיטרס תרזחהב םירחאמ תמישר :טלפה םש

 :היה* שדחה טלפה לש םינותנה תודש ןונכת

 :תודה תרתוכב םייללכ תודש
 .חודה תקפה ךיראת *

 :יונמ/חוקל לכל םיינשמ תודש

 .יונמ/חוקל רפסמ **
 .י'ונמ/הוקל םש **
 .'ונמ/חוקל לש ןופלטה רפסמ **

 :הרזחה רוחיאב טרס לכל םיינושילש תודש
 .טרסה רפסמ ***
 .טרסה םש ***
 .הלאשה ךיראת +***
 םע םכסומה יפל וא :ונמה יאנת *פל) ןנכותמ הרזחה ךיראת +***
 (ה*רפסה תדבוע

 (חודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא ימי רפסמ ***

 :תודה םויסב םייללכ תודש

 .רוחיאב םייונמ רפסמ כ"הס *

 .רוחיאב תוחוקל רפטמ כ"הס *

 .הרזחה רוחיאב םיטרס כ"הס *

 ,1.4-ו 1.3 םיטלפ ,םירחאמל תרוכזתה יבתכמ תא גזמל תורשפאה םג הלקשנ
 צנרקנזור רמ ,ךכל ףסונב .הנוש תרוכזתה חסונש ואצמ יכ ,התחדנ איה ךא
 םייונמל תורוכזתה חולשמ תדרפהל תורשפאה תא ומצעל רומשל ןיינועמ
 .תוחוקלל חולשמהמ

 םיקפסמה םיטלפב ונבו צנרקנזור רמ ואצמ םיטלפ גוזימל תפסונ תורשפא
 םה .7.3-ו 7.2 םיטלפ ,םיוסמ ישאר ןקחש תופתתשהב םיטרס לע עדימ
 םתכרעהל יכ ,הירפסה לועפתב לועייל םג איבי גוסמה יכ הנקסמל ועיגה
 הלא לע םגו ןקחשה לש ויטרס לכ לע עדימ חוקלה שקבי תוינפה תיברמב
 תולאשה יתשל הבושת ןתמ ,שדחה ןונכתה יפ לע .הירפסב תעכ םיאצמנה
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 תודרפנ תותליאש יתש םוקמב ,דבלב תחא התליאש תרזעב תושעיהל לכוי

 :היה* הלאה םיטלפה ינש תא ףילחמה טלפה .םדוקה ןונכתה יּפ

 1.9 :טלפה 'סמ

 .התליאש :טלפה גוס

 .ןקחשה תופתתשהב םיטרס לע עדימ :טלפה סש

 :ןמקלדכ היהי שדחה טלפה לש םינותנה תודש ןונכת

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

* 

* 

 .ישארה ןקחשה םש

 .הקפהה ךיראת

 :טרס לכל םיינשמ תודש

%* 

%* 

*+* 

*%* 

*%* 

** 

*+* 

** 

 .טרסה 'סמ

 .טרסה םש

 .םיקתועה רפסמ

 .טרסה גוס

 .טרסה תפש

 .רוצי* תנש

 .רוצי* ץרא

 .םיפסונ םיישאר םינקחש

 :הירפסב אצַמנה קתוע לכל םיינושילש תודש

 .קתוע 'סמ +***
 .הגוצת ןורא 'סמ +***

 לע

 םיקסועה םיטלפה תא םג גזמל ונבו ץנרקנזור רמ וטילחה םימוד םילוקישמ

 יאמב לש םיטרס לע עדימב

 :היהי

 1.10 :טלפה 'סמ

 .התליאש :טלפה גוס

 .יאמבה *טרס לע עדימ :טלפה םש

 :ןמקלדכ היהי שדחה טלפה לש םינותנה תודש ןונכת

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

* 

*% 

 .יאמבה םש

 .חודה תקפה ךיראת

 :טרס לכל םיינשמ תודש

** 

** 

** 

*%* 

%% 

+%+* 

 .טרסה 'סמ

 .טרסה םש

 .םיקתועה רפסמ

 .טרסה גוס

 .טרסה תפש

 .רוצי* תנש

 ףילחמה טלפה .7.6-ו 7.5 םיטלפ ,םיוסמ
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 .רוציי' צרא *%%
 .םיישארה םינקחשה *%*

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינושילש תודש
 .קתוע 'סמ +***
 .הגוצת ןורא 'סמ ***

 רותיאל הקידב הכרענו טלפה לש םינותנה תודש ןונכת םלשוהש רחאל ,התע
 תיירפסל םיננכותמה םיטלפה רפסמ השולשב תחפ ,םיטלפ גוזימ תויורשפא
 תכרעמב טלפה ילבקמל םיעצומה םהיגוסל עדימה *תוריש ףקיה ואדיוה
 :ןמקלדכ היהי תננכגזומה עדימה

 ט ל פ ה י: ל ב ק מ טלפה גוס

 הירפסה לעב| הירפס תדבוע| י ונמ/חוקל

 1 עוריא ךמסמ

 2 התליאש
 8 :ללכ יתפוקת חוד
 -- השירד יפל יללכ חוד
 2 השירד יפל יקלח חוד

 ותקפה תורידתו טלפה לש הריסמה תרוצ תעיבק 5.ג

 תמלשהל תודחא ברע תועש עיקשה ,ונבו צנרקנזר רמ ,ןונכתה תווצ
 וטבלתה םה .הקפהה ידעומו הקפהה תורידת ,הריסמה תרוצ לש ןונכתה
 עדימה תריסמ השעית דציכ ,התיה תירקיעה הלאשה רשאכ ,טעמ אל וחכוותהו
 .גצמב וא סיפדתב - תותליאשב

 תויופצה תויורידתל םג סחי*תהל וטילחה הקפהה תורידת לע ןוידה םויסב
 תכרעמב םימייק אל םיתורישה בורש ןויכמ .השירד יפל תוחוד לש תוקפהב
 .באה לש ויתולאשמל םאתהב ,יוצרה יפ לע ןונכתה עבקנ ,תמייקה תינדייה
 .הלאכ םיתוריש ףקיה לש ןדמוא אטבמ המודכו "שדוחב םיימעפכ" תורידתה
 םירפסמה .תותליאש תקפהל תוינפה רפסמ לש ןדמוא וכרע תותליאשה יבגל
 םו* ךשמב הנפויש תותליאשה רפסמב םומינימלו אישל םינדמוא םיאטבמ
 .תיתנוכשה ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמל הדובעה

 :םיאבה םילוקישה ינשל רקיעב וסחייתה יפ לע ועבקנ הקפה ידעומ

 הלוכ* איהש וא ,הירפסה תחיתפ ןמזב תושעיהל הקפהה תבייח םאה .א
 תועשב אלש תוקפהה תא עצבל ופידעה םה .החיתפה תועשב אלש תושעיהל
 לככ תספדמהו בשחמה תא תונפל ךכ ידי לעו ,להקל הירפסה תחיתפ
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 רחאלש תועשל תוחדל ןתינ אלש ,תוקפהלו תותליאשב לופיטל רשפאה
 .הירפסה תועש

 .טלפה תקפהל םיבתכומ םידעומ םימייק םאה .ב

 ללכנ טרסה םאה" התליאשה תא קיפהל שי יתמ קודבל ידכ ועיקשה בר ומז
 ,רזחומ טרס לכ רובע התוא ליעפהל יוצר יכ וטילחה ףוסבל "?הנמזהב
 תורזחה םושיר לש טלקה תנזה ךלהמב תיטמוטוא לעפות איהש יאנתב
 .םיטרס

 הקפהה ידעומו הקפהה תורידת ,טלפה לש הריסמה תרוצ םיגצומ 4-ג הלבטב

 .ונב לש הבידאה ותרזעב +נרקנזור רמ ןנכתש יפכ

 הקפהה ידעומו הקפהה תורידת ,טלפה לש הריסמה תרוצ טוריפ :4-ג הלבט

 ידעומ תורידת תרוצ 'סמ
 הקפהה תקפהה |הריסמה טלפה םש טלפה גוסי | טלפה

 תחיתפ תועשב אל| םיימעפכ רחאמ -*ונמל תרוכזת בתכמ *קלח חוד

 .הירפסה םיטרס תרזחהב| השירד

 תחיתפ תועשב אל

 .הירפסה
 :קלח
 השירד

 רחאמה חוקלל תרוכזת בתכמ

 םיטרס תרזחהב

 תחיתפ תועשב אל

 .הירפסה

 יקלח םיטרט תרזחהב םירחאמ תמישטר

 השירד

 תועשב ,תידיימ

 .הירפסה תחיתפ

 הלבק/סמ תינובשח|עוריא ךמסמ

 תועשב ,תידיימ

 .הירפסה תחיתפ

 לש ותוכזל םיטרסה תרתי יהמ
 ?1יונמה

 התליאש

 ,םו* לכ ףוסב|ם
 תביזע רחאל
 .תוחוקלה

 יללכ חוד

 השירד יפל

 דע םוימ ימוי םילובקת םוכיס

 םוי

 .שדוח לכ תליחתב
 תחיתפ תועשב אל
 .הירפסה

 תליחתמ *:ללכ חוד

 השירד יפל

 ישדוח םילובקת םוכיס

 הנשה

 תחיתפ תועשב אל

 .הירפסה

 םיטרט ולאשש םייונמ תמישר

 *ונמה ףקות גפש רחאל

 י:קלח חוד

 השירד יפל

 רק"עב ,תידיימ יונמ/חוקל לע עדימ התליאש

 תחיתפ תועשב

 .הירפסה

 תועשב ,תידיימ
 ,הירפסה תחיתפ
 .חוקלה תשקב יפל

 ולאשוהש םיטרס תמישר
 יונמ/חוקלל

 סמוע לש תועשב
 םגו ,)טק תוחוקל
 החיתפה תועשב אל

 םינמזומה םיטרסה לכ תמישר

 הירפסה יפדמ לע םיאצמנה

 יקלח חוד
 השירד יפל

205 



 'סמ
 טלפה גוס |טלפה

 התליאש

 התליאש

 התליאש

 יתפוקת חוד

 יללכ

 התליאש

 *קלח חוד

 השירד יפל

 :תפוקת חוד
 :ללכ

 יתפוקת חוד

 יללכ

 :תפוקת חוד

 יללכ

 יתפוקת חוד
 יללכ

 התל*אש

 התליאש 0. 
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 טלפה םש

 יןנמ/חוקל תנמזהמ סיטרסה סהמ
 ?הירפסה יפדמ לע םיאצמנה

 לולכ רזחומה טרסה םאה
 ?תונמזהב

 הירפסה יפדמב אצמנ טרס םאה

 ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמישר
 יונמ/חוקל

 םיטרסב הייפצ לש ישדוח םוכיס

 םינורחאה םישדוחה השולשב

 ?םוי דע םוימ טרסב היפצה יהמ

 ולאשוה אלש םיטרס תמישר

 הלעמו םישדוח השולש

 םינקחש יפל םיטרסה גולטק

 םיישאר

 יאמב יפל םיטרסה גולטק

 טרסה גוס יפל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו

 רוצייה תנש יפל םיטרסה גולטק
 טרסה םשו טרסה גוס

 תופתתשהב םיטרס לע עדימ
 ןקחשה

 יאמבה יטרס לע עדימ

 הקפהה

 תוחכונב ,תידיימ

 .תוקלה

 הקפַהה .תידיימ

 תטילקב תבלושמ

 תרזחה ינותנ

 .םיטרס

 תועשב ,תידיימ

 .הירפסה תחיתפ

 הקפהה .תידיימ

 .חוקלה תוחכונב

 תחיתפ תועשב אל

 .הירפסה

 תחיתפ תועשב אל

 .הירפסה

 תחיתפ תועשב אל

 .הירפסה

 ,שדוחה תליחתב
 החיתפה תועשב אל

 ,שדוחה תליחתב

 החיתפה תועשב אל

 ,שדוחה תליחתב
 החיתפה תועשב אל

 ,שדוחה תליחתב
 החיתפה תועשב אל

 תועטב ,תידיימ

 .הירפסה תחיתפ

 תועשב ,תידזיימ

 .הירפסה תחיתפ



 ד קרפ

 טלקה ןויפא

 טלפה תמישר יפ לע טלקה לש תינושאר המישר תנכה 1.ד

 תא ונבו צנרקנזור רמ ומשר ,טלקה לש תינושאר המישר תנכהל ןושאר דעצכ

 תא ומשר םיטלקהמ דחא לכ רובע .וננכתש םיטלפהמ דחא לכמ בייחתמה טלקה

 אבומ םיטלפהמ דחא לכ רובע שרדנה טלקה טוריפ .טלקה גוס תאו טלקה םש

 .1-ד הלבטב

 םיטלפהמ רזגנה טלקה טוריפ :1-ד הלבט

 טלפה םש

 רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ| 3
 םיטרס תרזחהב

 טלקה םש

 בא ינותנ

 בא ינותנ

 תועונת

 יונמ יטרפ

 טרס *יטרפ -

 טרט תלאשה

 בא ינותנ

 בא ינותנ

 תועונת

 ימעפ-דח חוקלל תרוכזת בתכמ

 םיטרס תרזחהב רחאמה

 תוקל יטרפ -
 טרס יטרפ -

 טרס תלאשה

 בא ינותנ

 בא ינותנ

 בא ינותנ

 תועונת

 *ונמ יטרפ

 תוקל יטרפ -

 טרס יטרפ. -

 טרס תלאשה

 םיטרס תרזחהב םירחאמ תמישר

 בא ינותנ
 בא ינותנ
 הלבט

 י:ןנמ יטרפ -
 חוקל *טרפ -

 .הירפסה יריחמ

 הלבק/סמ תינובשח

 ינותנ

 תועונת

 תועונת

 *ונמ יטרפ בא

 םיטרס תלאשה -

 םיטרס תרזחה

 לובקת יטרפ דע םוימ ימוי םילובקת םוכיס

 םוי

 תליחתמ ישדוח םילובקת םוכיס לובקת יטרפ

 הנשה

 יונמ יטרפ
 םיטרס תלאשה -

 םיטרס תרזחה

 םיטרס ולאשש םייונמ תמישר

 :ונמה ףקות גפש רחאל
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 טלפה םש

 *ונמ/חוקל לע עדימ

 *ונמל ולאשוהש םיטרס תמישר

 םינמזומה םיטרסה לכ תמישר

 הירפסה יפדמ לע םיאצמנה

 תוקל תנמזהמ םיטרְסה םהמ

 ?הירפסה יפדמ לע םיאצמנה

 לולכ רזחומה טרסה םאה

 ?תונמזהב

 ?הירפסה *פדמב אצמנ טרס םאה

 ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמיטר

 יונמ/חוקל

 םיטרסב הייפצ לש ישדוח םוכיס

 .םינורחאה םישדוחה השולשב

 ?םו* דע םוימ טרסב היפצה י*המ

 ולאשוה אלש םיטרס תמישר

 הלעמו םישדוח השולש

 םינקחש יפל םיטרסה גולטק

 םיישאר

 יאמב יפל םיטרסה גולטק

 טרסה גוס יפל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו

 רוצייה תנש יפל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו טרסה גוס

 תופתתשהב םיטרס לע עדימ

 ןקחשה

 יאמבה יטרס לע עדימ

 * ומ יטרפ

 חוקל יטרפ

 *ונמ יטרפ
 םיטרס תלאשה
 םיטרס תרזחה

 טרס יטרפ

 םיטרס תלאשה

 םיטרס תרזחה

 *ונמ יטרפ
 תנמזה ינותנ
 טרס *טרפ
 םיטרס תלאשה
 םיטרס תרזחה

 תנמזה ינותנ

 טרס יטרפ

 םיטרס תרזחה

 טרס יטרפ

 םיטרס תלאשה

 םיטרס תרזחה

 *ונמ יטרפ

 תנמזה ינותנ

 טרס יטרפ .
 םיטרס תלאשה

 טרס יטרפ

 םיטרס תלאשה

 טרס יטרפ

 םיטרס תלאשה

 טרס יטרפ

 םיטרס תלאשה

 טרט יטרפ

 בא ינותנ

 בא ינותנ

 בא *נותנ

 תועונת

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 תועונת

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ

 תועונת

 בא ינותנ



 םיטלקהמ דחא לכב יכ ,הארמ 1-ד הלבטב הטרופש יפכ םיטלקה תמישרב ןויע
 םימושיר יופינ ידי לע ,1-ד הלבט ךותמ .דחא טלפמ רתו* תקפהל שרדנ
 יגוס יפל טלקה לש תינושארה המישרה תא יתחפשמה תווצה ןיכה ,םילופכ
 .2-ד הלבטב תגצומ טלקה לש תינושארה המישרה .טלקה

 טלקה לש תינושארה המישרה :2-ד הלבט

 בא ינותנ

 .לונמ יטרפ -

 .חוקל :טרפ -

 .טרס יטרפ -

 תואלבט

 .הירפסה יריחמ -

 תועונת

 .םיטרס תלאשה -

 .םיטרס תרזחה -

 .לובקת יטרפ -

 .םיטרס הנמזה ינותנ -

 האלמה טלקה תמישר תנכה 2.ד

 הבש ,הלבט ונבו צנרקנזור רמ וניכה האלמה טלקה תמישר תנכה ךרוצל
 .האלמה המישרב םימיאתמה םיטלקה דצב תינושארה המישרהמ םיטלקה םיגצומ
 ןיבל תומושר תחיתפ לש םיטלק ןיב הלבטב ודירפה ןונכתה תוחונ םשל
 לש םיטלק ןיבל תועונת לש םיטלק ןיב ודירפה םגו ,ןוכדע לש םיטלק
 .3-ד הלבט האר .ןוקית תועונת

 :אבה טוריפה יפל םיטלק הליכה איה האלמה טלקה תמישר לש הנכהה םויסב

 םיטלק רפסמ טלקה גוס

 בא תמושר תחיתפ

 הלבט תמושר תחיתפ

 ןוכדע

 תועונת

 כ = ₪1 ₪2 ןוקית תועונת

 16 כ"הס

209 



 המישרה :3-ד הלבט

 בא ינותנ

 *ןנמ יטרפ

 תוקל יטרפ

 טרס יטרפ

 תואלבט

 הירפסה יריחמ

 תועונת

 םיטרס תלאשה

 םיטרס תרזחה

 לובקת יטרפ

 תנמזה ינותנ

 םיטרס

 טלקה לש האלמה

 טלקה םש

 ,תואלבט ,בא ינותנ

 תועונת

 בא תמושר תחיתפ

 שדח *ונמ ינותנ

 שדח חוקל ינותנ

 שדח טרס ינותנ

 הלבט תומושר תחיתפ

 *שדח תוריש תחיתפ

 תועונת

 םיטרס תלאשה

 םיטרס תרזחה

 יונמ/חוקל בויח

 םיטרס הנמזה

 טלקה םש
 תועונתו ןוכדע
 ןוקית

 ןוכדע

 יונמ תבותכ ןוכדע

 ולש ןופלטה רפסמו

 חוקל תבותכ ןוכדע

 ולש ןופלטה רפסמו

 ןורא רפסמ ןוכדע

 .הגוצת

 .טרס ןדבוא

 ןוכדע

 תוריש ריתמ ןוכדע

 ןוקית תועונת

 הלאשה לוטיב

 יונמ/חוקל יוכיז

 טרס תנמזה לוטיב

 תועצומה דיח* טרס תולאשהו יונמה תוינכות םה הירפסה יתוריש *

 וא ,דחא םויל טרס תלאשה ,םיטרס 25-ל יונמ :אמגודל .תוחוקלל

 .עובשל טרס תלאשה
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 טלקה לש םינותנה תודש ןונכת 3.ד

 תגצומ האצותה .טלקה תודש ןונכתב תובר הדובע תועש ועיקשה ונבו באה
 .4-ד הלבטב

 טלקה תודש ןונכת :4-ד הלבט

 .טדח יונמ ינותנ - 1.1 טלק

 :םייללכ תודש

 + 5% % 4% % 4% א.

 .י'ונמה םש
 .*'ונמה 'סמ
 .'ונמה תבותכ
 .הדובעה םוקמ םש
 .הדובעה םוקמ תבותכ
 .'ונמה לש ןופלטה 'סמ
 .דקפוהש ןוחטבה קיש םוכס
 .תינמז-וב הלאשהל םיטרס לש יברימ 'סמ

 .ולש ןופלטה רפסמו יונמה תבותכ ןוכדע - 1.2 טלק

 :םייללכ תודשט

 * תומש לש םירקמ ללגב ההזמ הדשכ שמשמ אל יוגמה םש) יונמה 'סמ

* 

* 

 .(םי'ונמ המכל םיהז
 .י'ונמה תבותכ
 .'ונמה לש ןופלט 'סמ

 .טדח חוקל ינותנ - 2.1 טלק

 :םייללכ תודש

 + + + א +

 .חוקלה סש
 .חוקלה 'סמ

 .חוקלה תבותכ
 .חוקלה לש ןופלטה 'סמ
 .החנה זוחא

 .ולש ןופלטה רפסמו חוקל תבותכ ןוכדע - 2.2 טלק

 :םייללכ תודש
* 

* 

* 

 ללגב ההזמ הדשכ שמשמ אל חוקלה םש) חוקלה 'סמ
 .(תוחוקל המכל םיהז
 .חוקלה תבותכ
 .חוקלה לש ןופלטה 'סמ

 .שדח טרס ינותנ - 3.1 טלק

 :םייללכ תודש

 א + א +

 .טרסה 'סמ

 .קתוע 'סמ

 .טרסה םש
 .טרסה גוס

 תומש לש םירקמ
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 .רוצי* תנש

 .רוצי* צרא

 .םיישאר םינקחש

 + % % 4+ .יאמבה םש

 .הגוצת ןורא רפסמ ןוכַצָע - 3.2 טלק

 :םייללכ תודש
 .טרסה 'סמ *

 .קתוע 'סמ *
 .הגוצת ןורא רפסמ *

 .טרס ןדבוא - 3.3 טלק

 :םייללכ תודש
 .טרסה 'סמ

 .קתוע 'סמ
 .ןדבוא ך*ראת
 תוחוקלל) טרסה תא דבאש ייונמ/הוקל 'סמ
 .(םיהזמ םירפסמ לש םינוש םימוחת

 % + צץ +%

 .שדח תוריש תחיתפ - 8.1 טלק

 :םייללכ תודש

 .תורישה דוק *

 .תורישה םש *

 .תורישה ריחמ *

 .תוריט ריחמ ןוכדע - 2 טלק

 :םייללכ תודש
 .תורישה דוק *
 .תורישה ריחמ *

 .םיטרס תלאשה - 5.1 טלק

 :םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל 'סמ *
 .הלאשה ךיראת *

 :לאשוהש טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה רפסמ **
 .קתוע 'סמ **

 .הלאשה לוטיב - 5.2 טלק

 :םייללכ תודש
 .'ונמ/חוקל 'סמ
 .הלאשה לוטיב ךיראת
 .הלאשהה לוטיב תביס דוק

 .טרסטה רפסמ
 % + א -% % .קתוע 'סמ
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 .םיטרס תרזחה - 6.1 טלק

 :םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל 'סמ *
 .הרזחה ךיראת *

 :רזחוהש טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה רפסמ **
 .קתוע 'סמ **

 .יונמ/חוקל בויח - 7.1 טלק

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .יונמ/הוקל 'סמ *
 .בויח ךיראת *

 :תוריש לכל םיינשמ תודש
 .תוריש דוק **

 .תורישה תומכ **

 :טלקה ףוסב םייללכ תודש
 .'ונמה/חוקלה בויחל כ"הס *
 לע אלו םוכסב אוה בויחה רשאכ) בויחה תוהמ רבסה *

 .(ןוריחמ

 .יונמ/חוקל יוכיז - 7.2 טלק

 :םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל 'סמ
 .'וכ'ז ךיראת
 .יונמה/חוקלה יוכיזל כ"הס
 + % + + .'וכיזה תוהמ רבסה

 .םיטרס תגמזה - 8.1 טלק

 :םייללכ תודש

 .יונמ/חוקל 'סמ *
 .הנמזה ךיראת *

 יטרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ **

 .טרס תנמזה לוטיב - 8.2 טלק

 :םי'ללכ תודש
 .יונמ/הוקל 'סמ *
 .לוטיבה ךיראת *

 :טרס לכל םיינשמ תודש

 .טרסה 'סמ **

 *טירפ 8
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 .(2.2 ,1.2 םיטלק) ןוכדעב םיקסועה םיטלקה תא גזמל העינמ לכ ואר אל ,יוהיז ירפסמ לש םינוש םימוחת וצקוי םייונמלו תוחוקללש ןויכמ ,תאז תמועל .ךפיהלו תוחוקל לצא | םיעיפומ אל  ךא | ,םייונמ לצא םיעיפומה תודשל רשקהב םינותנה תנזהב תוירשפא תויועט ללגב ,יונמל וא חוקלל היינפב תויועטמ וששח םה .בא תומושר תחיתפב םיקסועה םיטלקה תא גזמל אל וטילחה ונבו באה .2.2-ו 1.2 םיטלק גוזימו 2.1-ו 1.1 םיטלק גוזימ תורשפא לע םירוריבה ובסנ דחוימב .םרפסמ תא םצמצל ידכ | ,םיטלק | גוזימל תויורשפא ולקש | ,ונבו +נרקנזור רמ ,ונלעדוימ

 :ןמקלדכ ויטרפש ,1.3 ןוכדע טלקב ופילחה 2.2-ו 1.2 םיטלקה תא

 .ןופלט רפסמו תבותכ ןוכדע - 1.3 טלק

 :םייללכ תודש
 .(תוחוקל המכל םיהז תומש לש םירקמ ללגב ההזמ הדשכ שמשמ אל יונמה/חוקלה םש) יונמה/חוקלה 'סמ *
 .יונמה/חוקלה תבותכ *
 .לונמה/חוקלה לש ןופלטה 'סמ *

 :אבה טוריפה יפל םיטלק טלקה תמישר הליכה טלקה תודש ןונכת לש ומויסב

 םיטלק רפסמ טלקה גוס
 3 בא תמושר תחיתפ
 1 הלבט תמושר תחיתפ
 ןוכדע

4 
 תועונת

4 
 9 יש עט של 3 ןוקית תועונת
 כ"הס

15 
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 ותנזה ידעומו טלקה תומכ תעיבק 4.ד

 .5פ-ד הלבטב תגצומ ,ונבו באה לש םנונכת ירפ ,תיפוסה האצותה

 טלקה תנזה ידעומו טלקה תומכ :5-ד הלבט

 תנזה ידעומ
 טלקה

 תוחכונב ,ידי*ימ|,םויב 8 עצוממב שדח יונמ ינותנ

 י:ונמה/חוקלה :שודיח ללוכ

 20 - א'ש ,יונמ

 תוחכונב ,ידיימ| םויל 2 עצוממב| רפסמו תבותכ ןוכדע

 :ונמה/חוקלה ןופלט

 תוחכונב ,יד'ימ| ,םויב 3 עצוממב שדח חוקל ינותנ

 :ונמה/חוקלה| 20 - איש םויב

 תלבק םויב 50 עצוממב שדח טרס ינותנ

 ןמזב ,םיטרסה .עובשב

 ךומנ סמוע

 םיימו*ה ךלהמב| םייעובשל תחא ןורא רפסמ ןוכדע
 ,רודיסה רחאל| לש רודיס ןמזב .הגוצת

 ךומנ סמוע ןמזב 100 - םיטרסה

 תוחכונב ,ידי'מ| שדוחב 4 - 2 טרס ןדבוא
 :ונמה/חוקלה

 הדובעה םוי ךלהמב|שדוחל 1 עצוממב שדח תוריש תחיתפ

 ספוטה ןכוה ובש

 םוי תליחתב|שדוחל 5 עצוממב תוריש ריחמ ןוכדע

 אבה הדובעה

 תוחכונב ,תידיימ|טרס 100 עצוממב םיטרס תלאשה
 :ונמה/חוקלה| 200 י"ע םויל

 םייונמו תוחוקל
 700 ימוי איש

 תוחכונב ,תידיימ| םויב 5 עצוממב הלאשה לוטיב
 :ונמה/חוקלה

 (ךשמה האר)
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 טלקה םש

 (ךשמה)

 םיטרס תרזחה

 :ונמ/חוקל בויח

 יונמ/חוקל יוכיז

 םיטרס הנמזה

 טרס תנמזה לוטיב

 טלקה תומכ

 טרס 806 עצוממב
 200 י"ע םויל
 םייונמו תוחוקל

 100 ימוי איש

 עובשב 5 עצוממב

 10-כ עצוממב

 עובטב

 םויב 25 עצוממב

 סויב 5 עצוממב

 תנזה ידעומ

 טלקה

 תוחכונב ,תידיימ
 :ונמה/חוקלה

 תוחכונב ,תידיימ
 י:ונמה/חוקלה

 תוחכונב ,תידיימ
 *:ונמה/חוקלה

 רשפאה תדימב
 תוחכונב ,תידיימ
 :ונמה/חוקלה

 תוחכונב ,תידיימ
 יונמה/חוקלה



 ה קרפ

 םינותנה ?רגאמ ןויפא

 טלפה יפ לע םינותנה ירגאמ תמישר לש הנכה 1.ה

 לרגאמ ןויפאל ןושאר דעצכ

 ירגאמ תומש תא םיטלפהמ דחא

 לרגאמ טוריפ .םירגאמה אבומ םיטלפהמ דחא לכ רובע םישרדנה םינותנה

 .1-ה הלבטב

 :1-ה הלבט

 רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ| 3
 םיטרס תרזחהב

 -דח חוקלל תרוכזת בתכמ

 תרזחהב רחאמה ימעפ

 םיטרס

 תרזההב םירחאמ תמישר

 םיטרס

 הלבק/סמ תינובשח

 ותוכזל םיטרסה תרתי יהמ

 1יונמה לש

 ימו* םילובקת םוכיס

 םוי דע םוימ

 *שדוח סםילובקת םוכיס

 הנשה תליחתמ

 םיטרס ולאשש םייונמ תמיטר
 *ונמה ףקות גפש רחאל

 יונמ/חוקל לע עדימ

 לכ רובע ומשר םסינותנה

 גוס תאו
 ונבו צנרקנזור רמ

 ותקפהל םישורדה םינותנה

 םיטלפהמ םירזגנה םינותנה ירגאמ טוריפ

 םייונמ
 םיטרס
 תורזחה/תולאשה

 תוחוקל
 םיטרס
 תורזחה/תולאשה

 םייונמ
 תוחוקל
 םיטרס
 תורזחה/תולאשה

 םייונמ
 תוחוקל
 :הירפסה *ריחמ
 םילובקת

 םייונמ

 םילובקת

 םילובקת

 םייונמ

 תורזחה/תולאשה

 םייונמ

 תוחוקל
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 םינותנה ירגאמ תומט

 רגאמה גוס טלפה םש טלפה טלפה תקפהל םיטורדה

 בא בוק תוחוקל - ולאשוהש םיטרס תמיטר
 בא צבוק םייונמ -|  ןומיס ךות) חוקלל/יונמל
 תועונת ץבוק תורזחה/תולאשה - (ורזחוה םרטש םיטרס

 בא צבוק םיטרס

 םיטרס

 תוחוקל -

 םייונמ -

 םיטרס תנמזה

 םינמזומה םיטרסה לכ תמיטר

 הירפסה יפדמ לע םיאצמנה

 בא צבוק

 בא צבוק

 בא צבוק

 תועונת צבוק

 תוחוקל

 םייונמ +

 םיטרס תנמזה -

 םיטרס

 בא צבוק

 בא צבוק

 תועונת צבוק

 בא צבוק

 /חוקל תנמזהמ םיטרסה םהמ
 יפדמ לע םיאצמנה יונמ

 ?הירפסה

 םיטרס תנמזה

 םיטרס

 תועונת צבוק

 בא צבוק

 לולכ רזחומה טרסה םאה

 ?תונמזהב

 בא צבוק םיטרס :םדמב אצמנ טרס סאה

 ?הירפסה

 בא צבוק תוחוקל - םיטרט רחא בקעמ תמיטר

 בא צבוק םייונמ - יונמ/חוקל ןימזהש

 תועונת צבוק םיטרס תנמזה -

 בא צבוק םיטרס

 םיטרס
 תורזחה/תולאשה -

 בא צבוק

 תועונת צבוק

 הייפצ לש ישדוח םוכיס
 םישדוחה השולשב םיטרסב

 םינורחאה

 םיטרס
 תורזחה/תולאשה -

 בא צבוק
 תועונת צבוק

 דע םוימ טרסב הייפצה יהמ

 ?םוי

 ולאשוה אלש םיטרס תמיטר

 הלעמו םישדוח השולש

 םיטרס
 תורזחה/תולאשה -

 בא צבוק
 תועונת צבוק

 בא צבוק םיטרס םינקחש יפל םיטרסה גולטק

 םיישאר

 בא צבוק :אמב יפל םיטרסה גולטק

 בא צבוק גוס יפל םיטֶרסה גולטק

 טרסה םשו טרסה

 בא צבוק תנש יפל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו טרסה גוס רוצייה

 בא צבוק תופתתשהב םיטרס לע עדימ

 ןקחשה

 בא צבוק יאמבה יטרס לע עדימ| 0

208 



 :םיצבק 7 םישורד ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמ רובעש התלעה הקידבה

 :בא יצבוק
 םי**ןנמ -
 תוחוקל -
 םיטרס -

 :תועונת יצבוק
 תורזחה/תולאשה -

 םילובקת -
 .םיטרס תנמזה -

 :;תואלבט

 הירפסה יריחמ -

 טלפה יפ לע םינותנה ירגאמ לש םינותנה תודש ןונכת 2.ה

 גיצנ הירפסה לש עדימה תכרעמל ורדגוהש םירגאמה ןיבמ :"םייונמ" רגאמ

 םינותנל רוקמ שמשמ הז רגאמ ."םייונמ" רגאמל םינותנה תודש ןונכת תא

 :םיאבה םיטלפה תרשעב

 טלפה םש

 .םיטרס תרזחהב רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ
 .םיטרט תרזחהב םירחאמ תמישר
 .הלבק/סמ תינובשח
 ?*ונמה לש ותוכזל םיטרסה תרתי יהמ
 .'ונמה ףקות גפש רחאל םיטרס ולאשש םייונמ תמישר

 .יונמ/חוקל לע עדימ
 .חוקלל/יונמל ולאשוהש םיטרס תמישר

 .הירפסה יפדמ לע םיאצמנה םינמזומה םיטרסה לכ תמישר

 המסה :פדמ לע םיאצמנה יונמ/חוקל תנמזהמ םיטרסה םהמ

 .'ונמ/חוקל ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמישר

. 

. 

13 
1-5 
4.1 
4.2 
4. 
8 
9 
1 
5.2 
5 

 'ג קרפב םיאבומש יפכ ,אמגודבש םיטלפה לש םינותנה תודש טוריפב ןויע

 םירשפאמ ,((ו) ףיעסב 'ג קרפ ךשמהב הינוכדעו 3-ג הלבט) עוריאה לש

 ."םייונמ" רגאמ תמושר לש םינותנה תודש תא ןנכתל

 רגאמב המושר לש הדש לכ רובע ונמיס הבש האוושהה תלבט וניכה ונבו באה

 :םינושה םיטלפב וב שומישה תרוצ תא

 .רגאמב הדשל ההז טלפה הדש - וז
 .רגאמב הדש לש דוביע הווהמ טלפה הדש - יעז

 דבועמ הדש םגו ,רגאמה הדשל ההז הדש עיפומ טלפה תמושרב -  "ע+ְז"

 .רגאמב הדש ותוא יפ לע
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 ט ל פ ה ר 5 סט מ

 ּז ּז ז| זץ ןע+ז| ז ּז ז

 ּז ז ז ּז ּז ז ּז ז

 ז ּז ּז ּז

 ּז ז

 ּז ּז

 תמושר תודש

 רגאמ

 "םייונמ"

 *ןנמ 'סמ

 :ונמ םש

 לש ןופלטה 'סמ

 :ונמה

 *ונמה תבותכ

 ןוחטיב קיש םוכס

 דקפוהש

 לש *בר*מ רפסמ

 הלאשהל םיטרס

 תינמז-וב

 תוכזל םיטרס תרתי

 :ונמה

 טרסה תלאשה ךיראת

 :ןנמב ןורחאה

 רגאמ ןונכת תא גיצ) ,רתו* תבכרומו תפסונ אמגודכ :"םיטרס" רגאמ

 :םיאבה םיטלפה 18-ל םינותנל רוקמ הווהמה ,"םיטרס"
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 טלפה םש

 םיטרס תרזחהב רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ
 םיטרס תרזחהב רחאמה *מעפ-דח חוקלל תרוכזת בתכמ

 םיטרס תרזחהב םירחאמ תמישר
 םיטרס ןומיס ךות) חוקלל/יונמל ולאשוהש םיטרס תמישר
 (ורזחוה םרטש
 הירפסה יפדמ לע םיאצמנה םינמזומה םיטרסה לכ תמישר
 ?הירפסה יפדמ לע םיאצמנה יונמ/חוקל תנמזהמ םיטרסה םהמ
 ?תונמזהב לולכ רזחומה טרסה םאה
 הירפסה י:פדמ לע אצמנ טרס םאה

 :ונמ/חוקל ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמישר
 םינורחאה םישדוחה השולשב םיטרסב הייפצ לש ישדוח םוכיס

 ?םו* דע םוימ טרסב הייפצה יהמ

 הלעמו םישדוח השולש ולאשוה אלש םיטרס תמישר

 םיישאר םינקחש יפל םיטרסה גולטק
 יאמב יפל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו טרסה גוסש *פל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו טרסה גוס רוצייה תנש יפל םיטרסה גולטק
 ןקחשה תופתתשהב םיטרס לע עדימ

 יאמבה יטרס לע עדימ
 1 רז רז רז רז ₪ ₪ \\ת \ת \ת \ת \ת

 = . דרג

. 

. 

1 
2 
3 
 א

5 
1 
2 
3 
1 

7 
8 
9 
0 



 "םיטרס" רגאמ תמושר תודש

 קם % ב 5. 4 ₪ 8

7.18 7.9 7.8 7.7 7.4 7.1 6.3 6.2 6.[ 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 4.9 1.5 4 3 

 ץ 7 0% 607 ]₪ % 08 ך יד םרט 'םמ
 צע ע עז ע 1! + ז ]| זז קתוע 'סמ
 ןח שץ ] שץ תש ךץ 8% ל םרמ םש
 ז ו זכו םרסה גם
 ז זכו הגוצת ןורא 'םמ
 ז ו טרפה תבש
 ז זז רוציי תנש
 | 1 רוציי ץרא
 ] יאמבה םש
 הלאשה בצמ
 ע ע ג (אל/ןב)<--
 וכו םי'שאר ם'נקהש תומש

 ת זו

 ע+] ע+] 2

 ז זכר ז

 ₪ = - ז

 ש4 4 24 4 4

1 

 ז

 ז

 ז

 ז

 ז

 1 ז |

 לש םירחאה םינותנה ירגאמ תשמח רובע םינותנה תודש וננכות המוד ןפואב

 םירגאמ לש םינותנה תודש טוריפ ןלהל .ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמ

 :הלא

 :"תוחוקל" רגאמ

 חוקל רפסמ

 חוקלה םש

 חוקלה לש ןופלטה רפסמ

 % א א % .חוקלה תבותכ

 ,4.1 ,1.5 ,1.4 :םיאבה םיטלפה תקפהל שמשמ הז רגאמ
2, 9.5 \ 

 :"הירפסה יריחמ" רגאמ

 תורישה דוק *

 תורישה םש *

 .תורישה ריחמ *

 .דבלב 4.1 טלפ תקפהל שמשמ הז רגאמ

 :"םיטרס תנמזה" רגאמ

 טרסה רפסמ
 תוקלה רפסמ
 הנמזהה ךיראת
 * א א * .(הלטוב ,הקפוס ,הקפוט םרט) הנמזהה בצמ

 .5.5 ,5.3 ,5.2 ,5.1 :םיאבה םיטלפה תקפהל שמשמ הז רגאמ

,.1 ,4.9 ,8 
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 :"תורזחה/תולאשה" רגאמ

 ?ונמ/חוקל רפסמ

 טרס רפסמ

 קתוע רפסמ
 הלאשה ךיראת

 ןנכותמ הרזחה ךיראת
 *% א א א א )* .הרזחה ךיראת

 ,6.1 ,4.9 ,4.7 ,1.5 ,1.4 ,1.3 :םיאבה םיטלפה תקפהל שמשמ הז רגאמ
2, 6.3. 

 :"םילובקת" רגאמ

 :המושרה תליחתב םייללכ תודש

 .חוקל/יונמ רפסמ *

 .תינובשח רפסמ *

 .הריכמ ךיראת *

 :תוריש לכל םיינשמ תודש
 .תורישה דוק **
 .תורישהמ תומכ **
 .תורישה ריחמ **

 :המושרה ףוסב םייללכ תודש
 .םולשתל כ"הס
 .םולשתה יעצמא
 .קנבה - קיש יטרפ
 .ההזמ רפסמ - קיש יטרפ
 * א א א | * .קישה ןוערפ דעומ

 .4.6 ,4.5 ,4.1 :םיאבה םיטלפה תקפהל שמשמ הז רגאמ

 םינותנה ירגאמ לש ןוזיא תוקידב 3.ה

 תכרעמל םיטלקה תוקידב

 ןיבש םירשקה תא ונבו צנרקנזור רמ וקדב ןוזיאה תלועפל ןושאר בלשב
 םה ,ונייהד ;ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמב םירגאמה ןיבל םיטלקה
 םיטלק 15 םנשי וז תכרעמב .םירגאמהמ דחא לכ םיניזמ םיטלק השא וקדב
 .(םיצבק) םינותנ ירגאמ 7 םיניזמה םינוש

 15-ו םירגאמ 7 לש םינותנ תודש תאוושה ,אופיא השרד ןוזיאה תלועפ
 .םיטלק
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 :תכרעמב םיצבקה

 :בא יצבוק
 םייונמ -
 תוחוקל -
 םיטרס -

 :תועונת יצבוק
 תורזחה/תולאשה -

 םילובקת -
 םיטרס תנמזה -

 :תואלבט

 הירפסה י?ריחמ -

 :5-ד הלבטב וטרופ ואדיוה תיירפס תכרעמב םיטלקה

 טלקה םש טלקה רפסמ

 שדח יונמ ינותנ
 ןופלט רפסמו תבותכ ןוכדע
 שדח חוקל ינותנ
 שדח טרס ינותנ
 הגוצת ןורא רפסמ ןוכדע
 טרס ןדבוא
 שדח תוריש תחיתפ
 תוריש ריחמ ןוכדע
 םיטרס תלאשה
 הלאשה לוטיב
 םיטרט תרזחה
 חוקל בויח
 חוקל יוכיז
 םיטרס תנמזה
 א - ₪ 5 א - א טס סס ג קנ ₪ 6ת שו = = 2 םנ (נ םיטרס תנמזה לוטיב

 תטרופמ ואדיוה תיירפט לש םינותנה ירגאמ םינוזנ םהמ םיטלקה תמישר
 .2-ה הלבטב
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 םירגאמהמ דחא לכ םיניזמה םיטלקה תמישר :2-ה הלבט

 טלקה 'סמ םינותנה רגאמ

 םייונמ

 תוחוקל

 םיטרס

 תורזחה/תולאשה

 םילובקת

 םיטרס תנמזה

 הירפסה יריחמ

 ₪ = ₪ = = רנ רז \ת \ת ₪ =

. 

0 = - . 

₪ = ₪ = 

... 

. 

. 

 ג = % = א

 כ = =

 = 1 "כיב סס סס\ת 1 הרב % סו\ת \ת סר \ת \ת \נ 0 א

 טלקה םש

 שדח יונמ ינותנ

 ופלט רפסמו תבותכ ןוכדע

 םיטרס תלאשה

 הלאשה לוטיב

 חוקל בויח

 חוקל יוכיז

 ופלט רפסמו תבותכ ןוכדע

 שדח חוקל ינותנ

 שדח טרס ינותנ

 הגוצת ןורא רפסמ ןוכדע

 טרס ןדבוא

 םיטרס תלאשה

 הלאשה לוטיב

 םיטרס תרזחה

 םיטרס תלאשה

 הלאשה לוטיב

 םיטרסט תרזחה

 טרס ןדבוא

 תוקל בויח
 חוקל יוכיז

 םיטרס תלאשה

 םיטרס תנמזה

 םיטרס תנמזה לוטיב

 שדח תוריש תחיתפ

 תוריש ריחמ ןוכדע

 םיניזמ םיטלקה בור ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמב יכ הלעמ הקידבה
 .םיצבק ינש םיניזמ םהמ המכ םלוא ,דבלב דחא צבוק

 תודש תולגל הרטמב םירגאמה וקדבנ םינותנה ירגאמ וןוזיאל ינשה בלשב
 אל ףאב ןץזמ הדש םהל ןיאש רגאמ תודש ,רמולכ ,טלקב םירסחה םינותנ
 .3-ה הלבטב תגצומ הקידבה תואצות .םיטלקהמ דחא
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 :3-ה הלבט

 "םייונמ" רגאמ

1 
 ינותנ
 יונמ
 שדח

 א יןנמ 'סמ *

 א *ןנמ םש *
 לש ןופלטה 'סמ *

 א יונמה

 א :ןנמה תבותכ *
 םיטרס תרתי *

 יונמה תוכזל

 טרסה תלאשה ךיראת *

 :ןגנמל ןורחאה

 "תוחוקל" רגאמ

 חוקל רפסמ
 חוקלה םש
 חוקלה לש ןופלטה רפסמ
 + % % * חוקלה תבותכ

 ם י ט ל ק

13 
 ןוכדע
 תבותכ
 רפסמו
 ןופלט

 א

1 
 ז מ

2 
 לוטיב תולאשה

 םיטרס

 סם י כט ל ק

13 

 הלאשה

 תבותכ ןוכדע

 שדח רפסמו

> > > > 

 םיטלקב םירסח תודש רותיא :םירגאמה ןוזיא

 ם *כנ י
 ך.2 41
 יוכיז בויח
 /חוקל /חוקל

 יונמ יונמ

₪ 

241 
 חוקל ינותנ

 שדח

> > >< > 

 "םיטרס" רגאמ

 י)ותנ
 טרס

 % טרסה 'סמ

 א קתועה 'סמ

 א טרסה םש

 א גוס

 'סמ

 תפש

 טרסה
 הגוצת ןורא
 טרסה

 א רוציי תנש
 א רוציי: צרא
 א *:אמבה םש
 הלאשה בצמ
 (דבאל/אל/ ןכ)

 םינקחש תומש '*
 א םיישאר

 % + + + + % < % א +

 ל ק
4.2 
 ןוכדע
 רפסמ
 ןורא

 סם סט
3 
 ןדבוא
 טרס

 * ז מ

5.1 
 תלאשה
 םיטרס

 ם יכ

5.2 
 לוטיב

 הלאשה

1 
 תרזחה
 םיטרס

77 
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 ם *נ *ז מ ם *ט לק "תורזחה/תולאשה" רגאמ ,
3 1 5.2 1 
 תרזחה לוטיב תלאשה ןדבוא
 םיטרס הלאשה םיטרס טרס

 אהה % א א :ונמ/חוקל רפסמ *
 א א א * טרס רפסמ *

 א א א א קתוע רפסמ *

 א הלאשה ךערבאת *
 ןנכותמ הרזחה ךיראת =*
 א הרזחה ךיראת *

 ם 3 5 זבמ ם יט ל ק "םילובקת" רגאמ
1 5.2 2 2 
 יוכיז בויח ןוכדע תחיתפ

 י:ונמ/הוקל יונמ/הוקל תוריש ריחמ שדח תוריש

 :םייללכ תודש

 א % הוקל/יונמ רפסמ *
 תינובשח רפסמ *
 א א הריכמ ךיראת *

 :תוריש לכל םיינשמ תודש

 א % % תורישה דוק **

 % תורישהמ תומכ **
 א א תורישה ריחמ **

 :םייללכ תודש
 א א :ןכיזל/םולשתל כ"הס *

 םולשתה יעצמא

 קנבה - קיש יטרפ

 ההזמ רפסמ - קיש יטרפ

 + % % + קישה ןוערפ דעומ

 ם * )ג יז מ ם *ט לק "םיטרס תנמזה" רגאמ

1 1. 12( 
 תנמזה לוטיב | תנמזה תלאשה
 טרס םיטרס םיטרס

 א % % טרסה רפסמ *

 * א % חוקלה רפסמ *

 % הנמזהה ךיראת *
 א 9% הנמזהה בצמ *

 (הלטוב ,הקפוס ,הקפוס סרט)

 ם יי ז מ ס :ט לק "תירפסה יריחמ" רגאמ

4.1 2 
 תוריש רי'חמ ןוכדע שדח תוריש תחיתפ

 % % תורישה דוק *

 % * תורישה םש *

 * * תורישה ריחמ *
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 םינותנ תודש רותיאל ןווכמ היה רשא ,םירגאמה ןוזיא תקידב לש הז בלשב

 םיאתמ ןיסלמ הדש אלל תודש םינותנה ירגאממ השולשב ורתוא ,םיטלקב

 .טלקב

 ."טרסה תפש" - דחא רסח טלק הדש :"םיטרס" רגאמ
 ."שדח טרס ינותנ" טלקל ףרוצי ההז םשב הדש :ןורתפה

 ."ןנכותמ הרזחה ךיראת" - דחא רסח טלק הדש :"תורזחה/תולאשה" רגאמ
 ."םיטרס תלאשה" טלקל ףרוצי ההז םשב הדש :ןורתפה

 יעצמא" ,"תינובשח 'סמ". - םירסח טלק תודש השימח :"םילובקת" רגאמ
 ןוערפ דעומ"ו "ההזמ רפסמ-קישה יטרפ" ,"קנבה-קישה יטרפ" ,"םולשתה
 ."קישה
 :ןורתפה
 רפסמ" םינותנה הדש תא "*ונמה/חוקלה בויח" טלקל ףיסוהל טלחוה .א

 ךרוצל דיתעב תינובשחה רותיאל בושח חהתפמ הדש אוהש "תינובשחה
 ."םילובקת" רגאמל הז הדש ףיסוהל .רוריב

 תודש תעברא תא םג "יונמה/חוקלה בויח" טלקל ףיסוהל טלחוה .ב

 ידכ ,םולשתה תרוצ לע בושח עדימ םכותב םירגואה ,םירחאה םינותנה
 רגאמב רוגאל רשפאת הלאה טלקה תודש תפסוה .ידיתע רוריב רשפאל
 דיתעב תרזוח הקפהל םישורדה םינותנה תודש לכ תא "םילובקת"

 ואדיוה תיירפס האיצוהש תוינובשחהמ תחא לכ לש רוריב יכרוצל
 .רבעב

 םינותנ תודש םיטלקב תולגל הרטמב םירגאמה וקדבנ ישילשה בכלשב
 .םירגאממ דחא אל ףאב ליבקמ הדש םהל ןיאש טלק תודש ,רמולכ ,םירתוימ

 .4-ה הלבטב תגצומ הקידבה

 םיטלקב םירתוימ תודש רותיא :םירגאמה ןוזיא :4-ה הלבט

 סדח יונמ ינותנ - 1.1 טלק

 ןזומה רגאמה
 םייונמ

 א יונמה םש
 א *ונמה 'סמ
 4 :ונמה תבותכ
 הדובעה םוקמ םש
 הדובעה םוקמ תבותכ
 א *ןנמה לט ןופלטה 'סמ
 דקפוהש ןוהטיבה קיש םוכס
 + א א 4 א 4% .+ תינמז-וב הלאפהל םיטרס לש יברימ 'סמ

 ןופלטה רפסמו תבותכ ןוכדע - 1.3 טלק

 םינזומה םירגאמה

 תוחוקל םייונמ

 א א חוקל/יונמה 'סמ *
 א א חוקל/יונמה תבותכ *
 א % תוקל/יונמה לש ןופלט 'סמ *
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 שדח חוקל ינותנ - 2.1 טלק

 ןזומה רגאמה

 תוחוקל

 א תוקלה םש *
 א חוקלה 'סמ *

 א חוללה תבותכ *
 א חוקלה לש ןופלטה 'סמ *

 החנה זוחא *

 שדח טרס ינותנ - 3.1 טלק

 ןזומה רגאמה
 םיטרס

 טרסה 'סמ
 קתוע 'סמ

 טרסה םש
 טרסה גוס
 רוציי תנש
 רוציי צרא
 םיישאר םינקחש
 << < < > >< > >> + 4% + % 9% + א +. *אמבה םש

 הגוצת ןורא רפסמ ןוכדע - 3.2 טלק

 ןזומה רגאמה

 םיטרס
 % טרסה 'סמ *
 א קתוע 'סמ *
 א הגוצת ןורא רפסמ *

 טרס ןדבוא - 3.3 טלק

 םינזומה םירגאמה

 תורזתה/תולאשה םיטרס

 א *
 * א

 טרסה 'סמ
 קתוע 'סמ
 ןדבוא ךיראת
 + % +צ + 9% א טרסה תא דבאש יונמ/חוקל 'סמ

 טדח תוריט תחיתפ - 4.1 טלק

 ןזומה רגאמה

 הירפסה יריחמ

 4 תורישה דוק *

 א תורישה םש =*

 א תורישה ריחמ *
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 תוריט ריחמ ןוכדע - 4.2 טלק

 ןזומה רגאמה

 הירפסה יריחמ

 א תורישה דוק *

 * תורישה ריחמ *

 םיטרס תלאשה - 5.1 טלק

 ם * נג זו מ ה  ם * ר ג א מ ה
 תנמזה /תולאשה

 םיטרס | תורזחה םיטרס םייונמ
 םייללכ תודש

 א א א :ונמ/הוקל 'סמ *
 % * * א הלאשה ךיראת *

 לאשוהש טרס לכל םיינשמ תודש
 א *% א * טרסה רפסמ **

 א א א קתוע 'סמ **

 הלאשה לוטיב - 5.2 טלק

 ם י*נ זו מ ה  ם *' ר ג א מ ה
 /תולאשה

 תורזחה םיטרס םייונמ
 * א יונמ/חוקל 'סמ *

 א 9% א הלאשה לוטיב ךיראת *

 הלאשהה לוטיב תביס דוק *
 א א א טרסה רפסמ *
 *% א קתוע 'סמ *

 םיטרס תרזחה - 6.1 טלק

 םינזומה םירגאמה

 /תולאשה
 תורזחה םיטרס

 :םייללכ תודש

 % יונמ/חוקל 'סמ *

 א *% הרזחה ךיראת *

 :רזחוהש טרס לכל םיינשמ תודש
 א א טרסה רפסמ **

 % א קתוע 'סמ **
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 יונמ/חוקל בויח - 7.1 טלק
7777 

 סינזומה םירגאמה

 םייונמ םילובקת

 :םייללכ תודש

 % א יונמ/הוקל 'סמ *
 * בויח ךיראת *

 :תוריש לכל םיינשמ תודש
 א א תוריש דוק **
 9% א תורישה תומכ **

 :םייללכ תודש
 * יונמה/חוקלה בויחל כ"הס *
 בויחה תוהמ רבסה *
 יי קיקי ל קיוו ייל יקל לי לקה --------------0-[/[/[/---0--------₪--

 יונמ/חוקל יוכיז - 7.2 טלק
 צב צי גל בג

 ןזומה רגאמה

 םילובקת
 9% יונמ/הוקל 'סמ *
 א :וכי'ז ךיראת *

 א :ונמה/הוקלה יוכיזל כ"הס *
 :וכיזה תוהמ רבסה *
 ה ה ו

 םיטרס תנמזה - 8.1 טלק
 ו -----------7-7-7-[.-7-7-7"---7777[7"[7"[7"7"[7-

 ןזומ רגאמ

 םיטרס תנמזה

 * :ןנמ/חוקל 'סמ *
 א הנמזה ךיראת *

 :טרס לכל םיינשמ תודש
 א טרסה 'סמ **
 ב. ויוווו ה - ו ש שק קידוקו------------------------

 טרס תנמזה לוטיב - 8.2 טלק
 וו וו

 ןזומ רגאמ
 םיטרס תנמזה

 :םייללכ תודש
 א :ונמ/חוקל 'סמ *
 % לוטיבה ךיראת *

 :טרס לכל םיינשמ תודש

 א טרסה 'סמ **
 7 ו ישי לק ל קדר כר -----
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 םינותנ תודש רותיאל ןווכמ םירגאמה ןוטא תקידב לש ישילשה כלשה
 םיאתמ הדש אלל תודש םיטלקהמ השולשב ורתוא הז בלשב .םיטלקב םירתוימ
 .םיצבקב

 רגאמב םיללכנ םניאש תודש העברא ורתוא - שדח יונמ ינותנ - 1.1 טלקב
 קיש םוכס" ,"הדובעה םוקמ תבותכ" ,"הדובעה םוקמ םש" :"םייונמ"
 ."תינמז-וב הלאשהל םיטרס לש יברימ רפסמ"ו "ןוחטיבה

 :ןורתפה
 הדובעה םוקמב םיקסועה תודשה ינש תא טלקה תמושרמ טימשהל טלחוה .א

 .הז ןותנב שומיש הירפסל ןיאו רחאמ
 תינמז-וב הלאשהל יברימה םיטרסה רפסמו ןוחטיבה קיש יבגל םינותנה .ב

 רגאמל טלקבש םינותנה תודש תא ףיסוהל טלחוהו ,םיבושח ואצמנ
 ."יונמה/חוקלה לע עדימ" התליאשה טלפלו "םייונמ"

 .רגאמב עיפומ וניא "החנה זוחא" הדש - "שדח חוקל ינותנ" - 2.1 טלקב
 הדשב ךרוצ ןיאו תוישיא תוחנה הקינעמ הניא הירפסהש ןויכמ :ןורתפה
 ?ריחמ תרגסמב םה הירפסה הקינעמש תוחנהה .ולטבל טלתוה ךכיפלו ,הז

 .דבלב עצבמ

 אל ףאל םינזומ םניאש תודש ינש ורתוא - "הלאשה לוטיב" - 5.2 טלקב
 ."הלאשהה לוטיב תביס דוק"ו "הלאשהה לוטיב ךיראת" :םירגאמהמ דחא
 .םיטרס תולאשה ילוטיבב קסועה טלפ לכ ללכנ אל עדימה תכרעמב :ןורתפה
 ,םיידיתע םידוביעל הלא םינותנ ףוסאל +נרקנזור רמ טילחה תאז תורמל
 םיהז תומשב םינותנ תודש ינש ףיסוהל טילחה הז ךרוצל .ושרדיי םא
 ."תורזחה/תולאשה" רגאמ תמושרל

 וניא "בויחה תוהמ רבסה" םינותנ הדש - "יונמ/חוקל בויח" - 7.1 טלקב
 .והשלכ רגאמל ןזומ
 סניאש םיבויחב הבר תובישח לעב אוה הז ילנויצפוא םינותנ הדש :ןורתפה
 ותוא ןסחאל אלא טלקהמ ותוא טימשהל אלש טלחוה ךכיפל .ןוריחמל םאתהב
 ללכי: הז הדש ."הלבק/סמ תינובשח" טלפב ותוא לולכלו "םילובקת" רגאמב

 ללכייו ,השיכרה תעב יונמל וא חוקלל רסמייש "הלבק/סמ תינובשח" ךמסמב
 .רוריב ךרוצל דיתעב טלפ ותוא לש תרזוח הקפה תעב םג

 ןויפאה בלש םויס

 תכרעמ לש ןויפאה בלש השעמל םלשוה םינותנה ירגאמ לש ןוזיאה תמלשה םע
 לע םגדוהש יפכ ,ןונכתה ךילהתב .תיתנוכשה ואדיוה תיירפס לש עדימה
 .יפוסה ובוצלעל דע | ,ןונכתב םיבר םייוניש וכרענ ,וז אמגוד ידי
 :רגאמו טלקה ,טלפה לש יפוסה ןונכתה ךשמהב אבומ ארוקה תוחונל
 .7-ה ,6-ה ,5-ה תואלבטב םיגצומה ,םינותנה
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 פוס ןויפא - טלפב םינותנה תודש טוריפ :5-ה הלבט

 תרזחהב רחאמ יונמל תרוכזת בתכמ :השירד יפל םיגירח חוד - 1.3 טלפ
 םיטרס

 :חודה תרתוכב םייללכ תודש

 .תרוכזתה בתכמ תקפה ךיראת *
 .*ונמה םש *

 .'ונמה תצגתכ *

 :טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה רפסטמ **
 .קתוע רפסמ **
 .טרסה םש **

 .הלאשה ךיראת **
 םע םכסומה יפל וא יונמה יאנת *פל) ןנכותמ הרזחה ךיראת **

 .(הירפסה תדבוע
 .(חודה תקפה םויל:בשוחמ) רוחיא ימ* רפסמ **

 תרזחהב רחאמה חוקלל תרוכזת בתכמ :השירד יפל םיגירח חוד - 1.8 טלפ
 םיטרס

 :חודה תרתוכב םייללכ תודש

 .תרוכזתה בתכמ תקפה ךיראת *
 .תוקלה םש *

 .חוקלה תבותכ *

 :טרט לכל םיינשמ תודש
 .טרסה רפסמ **
 .קתוע רפסמ **
 .טרסה םש +**
 .הלאשה ךיראת +**
 .(הירפסה תדבוע םע םכסומה יפל) ןנכותמ הרזחה ךיראת **
 .(חודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא ימי רפסמ **

 םיטרס תרזחהב םירחאמ תמישר :השירד יפל םיגירה חוד - 1.5 טלפ

 :חודה תרתוכב םייללכ תודש

 .חודה תקפה ךיראת *

 :יונמ/חוקל לכל םיינשמ תודש
 .יונמ/חוקל רפסמ **
 .*ונמ/הוקל םש **
 .'ונמ/הוקל לש ןופלטה רפסמ **

 :הרזחה רוחיאב טרס לכל םיינושילש תודש
 .טרסה רפסמ ***
 .טרסה םש ***
 .הלאשה ךיראת ***
 םע םכסומה יפל וא יונמה יאנת יפל) ןנכותמ הרזחה ךיראת ***

 .(הירפסה תדבוע
 .(חודה תקפה םויל בשוחמ) רוחיא ימי רפסמ ***
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 :תודה םויסב םייללכ תודש
* 

* 

* 

 .רוחיאב םייונמ רפסמ כ"הס

 .רוחיאב תוחוקל רפסמ כ"הס

 .הרזחה רוחיאב םיטרס כ"הס

 הלבק/סמ תינובשח :עוריא ךמסמ - א.1 לפ

 :תרתוכב םייללכ תודש

 + א א % +.

 .י'ונמה/חוקלה 'סמ
 .יונמה/חוקלה םש
 .'ונמה/חוקלה תבותכ
 .תינובשח 'סמ
 .הריכמה ךיראת

 :(רכמנש תוריש לכל) םיינשמ תודש
 םי*ונמלו ,םימיה רפסמ יפל תוימעפ דח תולאשהל) תורישה דוק *%*

 .(י'ונמ גוס יפל
 .תורישה םש
 .תורישהמ תומכה
 .תורישה ריחמ
 .תורישה רובע בויחה

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

+ +% + + 

 :תורעה

 .םולשתל כ"הס
 .בויחה תוהמ רבסה
 .םולשת יעצמא
 קישה *יטרפ) קנבה םש - יונמה/הוקלה םליש וב קישה י*טרפ
 .(קישב םלוש רשאכ קר טלפב ועיפוי
 .קישה רפסמ - יונמה/חוקלה םליש וב קישה יטרפ
 םיקישב םולשת תלבקמ ואדיוה תיירפס) קישה ןוערפ דעומ
 .(םייוחד

 לש םיעובקה םיטרפה םג םיספדומ תינובשחה ספוט שארב (1)
 קסוע רפסמו קסעה תבותכ ,קסעה םסש - ואדיוה תיי*רפס
 .השרומ

 תינש וקיפהל רשפאו ,הריכמה עוריא ןמזב קפומ הז טלפ (2)
 .רוריב יכרוצל ןכמ רחאל תע לכב

 ?יונמה לש ותוכזל ם*טרסה תרתי 'המ :התליאש - 8.2 טלפ

 :םייללכ תודש
* 

* 

* 

 .*ונמה םש
 .*ונמה 'סמ
 .'ונמה תוכזל םיטרסה תרתי

 םוי דע םוימ ימוי םילובקת םוכיס :תטירד יפל יללכ חוד - 8.5 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
* 

* 

* 

 .חודה תפוקת תליחת םוי
 .חודה תפוקת סויס םוי
 .חודה תקפה ךיראת
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 :תוריכמ םוי יפל םיינשמ תודש
 .תוריכמה םוי **
 .תוריכמה םויב םילובקתה כ"הס **
 .ןמוזמב הזמ **

 .ידיימ ןוערפל םיקישב הזמ **
 .םייוחד םיקישב הזמ *+**

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש
 .הפוקתב םילובקת כ"הס
 .ןמוזמב כ"הס הזמ
 .ידיימ ןוערפל םיקישב כ"הס הזמ
 א % % + .סייוחד םיקישב כ"הס הזמ

 הנשה תליחתמ יטדוח םילובקת םוכיס :השירד יפל יללכ חוד - 8.6 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .חודה תפוקת םויס שדוה *
 .חודה תקפה ךיראת *

 :תוריכמ שדוח יפל םיינשמ תודש
 .תוריכמה שדוח **
 .תוריכמה שדוחב םילובקתה כ"הס **

 :תוריש יפל םיינגושילש תודש

 .תורישה דוק ***
 .תורישה םש ***
 .שדוחה ךלהמב הרכמנש תורישה תומכ ***
 .תורישל ןוידפ כ"הס ***

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 .הפוקתב םילובקת כ"הס *

 םיטרס ולאשש םייונמ תמיטר :השירד יפל םיגירח חוד - 84.7 טלפ
 :ונמה ףקות גפט

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .חודה תקפה ךיראת *

 :יונמ יפל םיינשמ תודש

 .י'ונמה 'סמ **
 .'ונמה םש **
 .'ונמב ןורחאה טרסה תלאשה ךיראת >**
 .'ונמה ףקות גפש רחאל חקלש םיטרסה רפסמ +**
 .'ונמה לש ןופלטה רפסמ +**

 .'ונמה תבותכ **

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 .'ונמה ףקות גפש רחאל םיטרס ולבקש םייונמ כ"הס *
 .י'ונמה ףקות גפש רחאל ונתנש םיטרס כ"הס *
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 יונמ/חוקל לע עדימ :התליאש - 80.8 טלפ

 .יונמ/חוקל רפסמ
 .יונמה/חוקלה םש
 .י'ונמה תבותכ
 .י'ונמה לש ןופלטה 'סמ
 .דקפוהש ןוחטיבה קיש םוכס
 + + % % % + .תינמז-וב הלאשהל םיטרס לש יבר*מ רפסמ

 *ונמ/חוקלל ולאשוהש םיטרסה תמישר :התליאש - 4.9 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל רפסמ *
 .'ונמ/חוקל םש *
 .טלפה תקפה ך*ראת *

 :טרס יפל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ +**
 .קתועה 'סמ **
 .טרסה םש **
 .הלאשה ךיראת +**
 .הרזחה ךיראת +**

 ביוחמ רוחיאב רזחומ טרס רשאכ) יונמה בויחל תולאשהה רפסמ **
 .(רוחיא ימי 5 לכ רובע תפסונ הלאשהב יונמה/חוקלה

 :טלפה ףוסב םייללכ תודש

 .'ונמה תוכזל םיטרס תרתי .

 לש תורזחהו תולאשה יאשונב םירוריב ךרוצל תשמשמ חתליאשה :הרעה

 ידיב םיאצמנו ורזחוה םרטש םיטרסה תרת* רוריבל םגו ,םיטרס

 םיגירח חודב טרופמה *ונמה/חוקלה ידיבש םיטרס לע עדימה .יונמה/חוקלה

 .םתרזחהב רוחיא לחש םיטרסל קר סחייתמ - 1.5 טלפ - השירד יפל

 םיאצמנה םינמזומה םיטרסה לכ תמישר :השירד יפל םיגירח חוד - 5.1 טלפ

 תירפסה יפדמ לע

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .הודה תקפה ךיראת *

 .חודה תקפה תעש *

 :'ונמ/חוקל יפל םיינשמ תודש
 .יונמה/חוקלה 'סמ +**
 .'ונמה/חוקלה םש **
 .י'ונמה/חוקלה לש ןופלטה 'סמ **

 :טרס יפל םיינושילש תודש
 " .טרסה 'סמ ***
 .קתוע 'סמ ***
 הזל םשרי'* דחא יונממ רתוי ידי לע ןמזוהש טרס) טרסה םש ***

 .(תמדוק ותנמזהש
 .הגוצת ןורא 'סמ ***

 ףרצלו *ונמ יפל ותוא ךותחל תרשפאמ יונמ יפל חודה תכירע :חרעה

 .ונמזוהש םיטרסל
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 יפדמ לע םיאצמנה יונמ/הוקל תנמזהמ םיטרסה םהמ :התליאש - 5.2 טלפ
 ?הירפסה

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .*'ונמה/הוקלה 'סמ *
 .'ונמה/חהוקלה םש *

 :טרס יפל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ +**

 .קתוע 'סמ **
 ללכי* דחא יונמ/חוקלמ רתוי ידי לע ןמזוהש טרס) טרסה םש +**

 .(םינימזמה תמיטרב ןושארה אוה םא קר המישרב
 .הגוצת ןורא 'סמ **

 ?תונמזהב לולכ רזחומה טרסה םאה :התליאש - 5.3 טלפ

 :םייללכ תודש

 .טרטה 'סמ *
 ..טרסה םש *
 ."ןמזוה אל" םשריי ןמזוה אל טרסה רשאכ) ןימזהש יונמה 'סמ *

 ןושארה םשריי ,דחא יונמ/חוקלמ רתוי ידי לע ןמזוה רשאכ
 .(םינימזמה תמישרב

 .'ונמה לש ןופלטה 'סמ *

 ?הירפסה יפדמ לע אצמנ טרס םאה :התליאט - 5.8% טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .טרסה 'סמ *
 .טרסה םש *

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינשמ תודש
 .קתוע רפסמ **
 .הגוצת ןורא 'סמ **

 :ונמ/תוקל ןימזהש םיטרס רחא בקעמ תמישר :התליאט - 5.5 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .י'ונמה 'סמ *
 .*'ונמה םש *

 :ןמזומ טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ **

 .טרסה םש **
 .טרסה גוס **
 .הנמזהה ךיראת +**
 .םינימזמה רותב םוקימ **

 הטשולשב םיטרסב הייפצ'לט יטדוח םוכיס :יללכ יתפוקת חוד - 6.1 טלפ
 םינורחאה םישדוחה

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .חודה תקפה ךיראת *
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 :טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה םש **

 .טרסה 'סמ **
 .טרסה גוס **
 .םינורחאה םישדוחה השולשב טרסה לש תולאשה כ"הס **

 .טרסה לש םיקתועה רפסמ **

 .םינורחאה םישדוחה השולשב קתועל תולאשהה רפסמ עצוממ **

 ?םוי דע םוימ טרסב הייפצה יהמ :התליאש - 6.2 טלפ

 :שקובמה טרסל םי*ללכ תודש

 .טרסה סש

 .טרסה 'סמ
 .הפוקתה תליחת

 .הפוקתה ףוס
 .הפוקתב םימי כ"הס
 .הפוקתב תולאשה כ"הס

 .טרסה לש םיקתועה רפסמ

 + + + + א צץ +4 + +

 .י'שדוח בישחתב טרסה לש תולאשה כ"הס

 .'שדוח בישחתב קתוע לש תולאשה כ"הס

 תשולש ולאשוה אלש םיטרט תמיטר :תשירד יפל םיגירח חוד - 6.3 טלפ

 תלעמו םיטדוח

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .הקפהה ךיראת *

 :טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ **

 .קתוע 'סמ **
 .טרסה םש **
 .הנורחא הלאשה ךיראת **
 .טרסה לש םיפסונ םיקתוע רפסמ **

 םינקחש יפל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד - 7.1 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .הקפהה ךיראת *

 :'שאר ןקחש לכל םיינשמ תודש

 .'שארה ןקחשה םש **

 :טרס לכל םיינושילש תודש
 .טרסה 'סמ ***

 .טרסה םש ***
 .םיקתועה רפסמ ***
 .טרטה גוס ***
 .טרסה תפש א**
 .רוצי* תנש ***
 .רוציי ףרא ***

 .םיפסונ םיישאר םינקחש ***

 םיישאר
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 יאמב יפל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד - 7.8 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .הקפהה ךיראת *

 :*יאמב לכל םיינשמ תודש
 .יאמבה םש **

 :טרס לכל םיינושילש תודש

 .טרסה 'סמ ***

 .טרסה םש ***

 .םיקתועה 'סמ ***
 .טרסה גוס ***

 .טרסה תפש ***

 .רוצי* תנש ***

 .רוצי* צרא ***

 .םיישארה םינקחשה ***

 טרסה םשו טרסה גוט יפל םיטרסה גולטק :יללכ יתפוקת חוד - 7.7 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

 .חודה תקפה ךיראת *

 :טרס גוס לכל םיינשמ תודש

 .טרסה גוס **

 :טרט לכל םיינושילש תודש
 .טרסה 'סמ ***
 .טרסה םש ***
 .םיקתועה 'סמ ***
 .טרסה תפש ***
 .רוציי תנש ***
 .רוצי* צרא ***
 .םיישארה םינקחשה ***

 טרסח גוס ,רוצייה תנש יפל םיטרסה גולטק':יללכ יתפוקת חוד - 1.8 טלפ
 טרסה םשו

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש
 .הקפהה ךיראת .

 :רוציי תנש לכל םיינשמ תודש

 .רוצי* תנש **

 :טרס גוס לכל םיינושילש תודש

 .טרסה גוס ***

 :טרס לכל םיינועיבר תודש

 .טרסה 'סמ ****
 .טרסה םש ****
 .םיקתועה רפסמ ****
 .טרסה תפש ****
 .רוצי* צרא א***
 .םיישארה םינקחשה ****
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 ןקחשה תופתתשהב םיטרט לע עדימ :התליאש - 7.9 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

* 

* 

 .ישארה ןקחשה םש
 .הקפהה ךיראת

 :טרס לכל םיינשמ תודש

*.* 

 א*
% 

*%* 

*%* 

9%. 

*%* 

** 

*. 

 .טרסה 'סמ

 .טרסה םש

 .םיקתועה 'סמ
 .טרסה גוס
 .טרסה תפש
 .רוצי* תנש

 .רוצי* צרא
 .םיפסונ םיישאר םינקחש

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינושילש תודש

 .קתוע 'סמ ***

 .הגוצת ןורא 'סמ ***

 ?אמבה יטרס לע עדימ :התליאש - 7.10 טלפ

 :טלפה תרתוכב םייללכ תודש

* 

* 

 .יאמבה םש

 .חודה תקפה ךיראת

 :טרס לכל םיינשמ תודש
** 

** 

*%* 

** 

** 

** 

** 

*%* 

 .טרסה 'סמ

 .טרסה םש

 .םיקתועה 'סמ

 .טרסה גוס

 .טרסה תפש

 .רוצי' תנש

 .רוציי צרא

 .םיישארה םינקחשה

 :הירפסב אצמנה קתוע לכל םיינושילש תודש
 .קתוע 'סמ ***
 .הגוצת ןורא 'סמ ***
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 ןויפא - טלקב םינותנה תודש טוריפ :6-ה הלבט

 שדח יונמ ינותנ - 1.1 טלק

 1.3 טלק

 2.1 טלק

 3.1 טלק

 3.2 טלק

 3.3 טלק
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 + % א 9 + +

* 

* 

* 

+ + 4 +% 

+ % + + 4% + % % 

 + + צץ +%

 .'ונמה םש
 .יונמה 'סמ

 .'ונמה תבותכ
 .'ונמה לש ןופלטה 'סמ
 .דקפוהש ןוחטיבה קיש םוכס

 .תינמז-וב הלאשהל םי*טרס לש *ברימ 'סמ

 ןופלטה רפסמו תבותכ ןוכדע -

 .חוקל/*ונמה 'סמ
 .םוקל/*ונמה תבותכ
 .חוקל/:ונמה לש ןופלט 'סמ

 שדח חוקל *נותנ -

 .תוקלה םש
 .חוקלה 'סמ

 .תוקלה תבותכ
 .חוקלה לש ןופלטה 'סמ

 שדח טרס ינותנ -

 .טרסה 'סמ
 .קתוע 'סמ
 .טרסה םש
 .טרסה גוס
 .טרסה תפש
 .רוציי תנש
 .רוציי* ץרא
 .םיישאר םינקחש
 .יאמבה םש

 הגוצת ןורא רפסמ ןוכדע -

 .טרסה 'סמ
 .הגוצת ןורא 'סמ

 טרס ןדבוא -

 .טרסה 'סמ

 .קתוע 'סמ

 .ןדבוא ךיראת
 .סרסה תא דביאש יונמ/חוקל 'סמ

 יפוס



 שדח תוריט תחיתפ - %.1 טלק

 .תורישה דוק *

 .תורישה םש

 .תורישה ריחמ *

+ 

 תוריטש ריחמ ןוכדע - 8.2 טלק

 .תורישה דוק *

 .תורישה ריחמ *

 םיטרס תלאשה - 5.1 טלק

 :םייללכ תודש
 .י'ונמ/חוקל 'סמ *
 .הלאשה ךיראת *

 :לאשוהש טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ **

 .קתוע 'סמ **
 .ןנכותמ הרזחה ךיראת **

 הלאשה לוטיב - 5.2 טלק

 .יונמ/חוקל 'סמ
 .הלאשה לוטיב ךיראת
 .הלאשהה לוטיב תביס דוק
 .טרסה 'סמ

 %+ + + + + .קתוע 'סמ

 םיטרס תרזחה - 6.1 טלק

 :םייללכ תודש
 .יונמ/חוקל 'סמ *
 .הרזחה ךיראת *

 :רזחוהש טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסטה 'סמ +**

 .קתוע 'סמ **

 יונמ/חוקל בויח - 7.1 טלק

 :טלקה תרתוכב םייללכ תודש

 .יונמ/חוקל 'סמ *
 .תי'נובשח 'סמ *
 .בויח ךיראת *

 :תוריש לכל םיינשמ תודש
 .תוריש דוק **
 .תורישה תומכ +**
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 לכ תודש

 + א צ% % +

 1.2 טלק

+ % + % 

* 

 שמ תודש
*% 

 8.2 טלק

 לכ תודש
+* 

* 

 :טלקה ףוסב םייל
 .יונמה/חוקלה בויחל כ"הס
 .בויחה תוהמ רבסה
 .םולשתה יעצמא
 .קנבה - קישה *טרפ
 .ההזמ רפסמ - קישה יטרפ
 .קישה ןוערפ דעומ

 יונמ/חוקל יוכיז -

 .'ונמ/חוקל 'סמ
 .י'וכיז ךיראת
 .לונמה/חוקלה יוכיזל כ"הס
 .'וכיזה תוהמ רבסה

 םיטרט תנמזה -

 .יונמ/חוקל 'סמ
 .הנמזה ךיראת

 :טרס לכל םיינ
 .טרסה 'סמ

 טרס תנמזה לוטיב -

 :םייל
 .יונמ/חוקל 'סמ
 .לוטיבה ךיראת

 :טרס לכל םיינשמ תודש
 .טרסה 'סמ *%*

 ןויפא - םירגאמב םינותנה תודש טוריפ :7-ה הלבט

 "םייונמ" רגאמ

 % 4% 4 + % א 4% +

 .י'ונמ 'סמ

 .יונגמ םש
 .'ונמה לש ןופלטה 'סמ
 .יונמה תבותכ
 .דקפוהש ןוחטיבה קיש םוכס
 .תינמז-וב הלאשהל םיטרס לש יברימ 'סמ
 .י'ונמה תוכזל םיטרס תרתי
 .יונמב ןורחאה טרסה תלאשה ךיראת

 "תוחוקל" רגאמ

 + א % %
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 .חוקל רפסמ

 ,חוקלה םש
 .חוקלה לש ןופלטה רפסמ
 .חוקלה תבותכ

 יפוס



 "םיטרס" רגאמ

 .טרסה 'סמ
 .קתועה 'סמ
 .טרסה סש
 .טרסה גוס
 .הגוצת ןורא 'סמ
 .טרסה תפש
 .רוצי* תנש
 .רוצי* צרא
 .יאמבה םש
 .(דבא/אל/ ןכ) הלאשה בצמ
 צ א א % % א 5% % % + .םיישאר םינקחש תומש

 "תורזחה/ תולאשה" רגאמ
 .*ונמ/חוקל רפסמ
 .טרס רפסמ
 .קתוע רפסמ
 .הלאשה ךיראת
 .ןנכותמ הרזחה ךיראת
 .הרזחה ךיראת
 .הלאשה לוטיב ךיראת
 % % + % 9% %צ + .הלאשהה לוטיב תביס דוק

 "םילובקת" רגאמ

 :המושרה תליחתב םייללכ תודש
 .חוקל/יונמ רפסמ *
 .תינובשח רפסמ *
 .הריכמ ךיראת *

 :תוריש לכל םיינשמ תודש

 .תורישה דוק **

 .תורישה תומכ **

 .תורישה ריחמ **

 :המושרה ףוסב םייללכ תודש

 .יוכיזל/םולשתל כ"ּהט
 .בויחה תוהמ רבסה
 .םולשתה יעצמא

 .קנבה - קיש יטרפ
 .ההזמ רפסמ - קיש יטרפ
 + % % + % + .קישה ןוערפ דעומ

 "םיטרס תנמזה" רגאמ

 .טרסה רפסמ

 .חוקלה רפסמ

 .הנמזהה ךיראת
+ + % . 

| 
 "הירפסה יריחמ" רגאמ

 .תורישה דוק *
 .תורישה םש *
 .תורישה ריחמ *

 .(הלטוב ,הקפוס ,הקפוס םרט) הנמזהה בצמ
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 ו קרפ

 תופולח תרדגה - תומישי רקח

 טלקה תטיש םוחתב תופולח 1

 ןונכת ךלהמב ונבו צנרקנזור רמ תא רתויב וקיסעה םיירקיע םיאשונ ינש

 :טלקה תטיש

 .םידחא טלק יגוס -

 .םימ*וסמ םיגוסב טלקה ףקיה -

 תרזחה"ו "םיטרט תלאשה לוטיב" ,"םיטרסה תלאשה" טלק היה ןושארה אשונה

 תפולח") באה לגד הבש טלקה תטיש .(6.1 ,5.2 ,5.1 םיטלק) "םיטרס

 לש טלקל תרחא הפולח שפיח ןבה .םינותנה לש הרישי הדלקה התיה ("באה

 םינות) תומכ טולקל ךרוצהו ,טלקה לש הלודגה תומכה .הלא טלק יגוס

 שפחל ותוא ואיבה ,ילמינממ טלק תוא*גש זוחא לע הדפקה ךות הלודג

 לע .םינותנה לש תבשחוממ האירק לע ססבתת טלקה תטיש הבש ,תפסונ הפולח

 דוקרב תטישב שומיש היה* ןורתפה ("ןבה תפולח") היינשה הפולחה ייפ

 .לונמה/חוקלה רפסמ תנזהלו קתועהו טרסה רפסמ תנזהל

 :םהילע היהי תאז הפולח ךרוצל

 .דוקרב תאירקל רוא טע תכרעמ שוכרל .א

 תטישב קתועה רפסמ תאו טרסה רפסמ תא תואשונה תויקבדמ סיפדהל .ב

 .טרסה תספוק לעו טרסה לע קבדות הקבדמה .דוקרב

 /חוקלה רפסמ תאו י*ונמה/חוקלה םש תא תואשונה תויקבדמ סיפדהל .ג

 לע הנקבדות ולא תויקבדמ .דוקרב תטישב םג ספדו* רפסמה .יונמה

 . .הירפסה לש יונמה סיטרכ יבג

 הלא םיטלפ לש םינותנה תודש .תויקבדמה לש םגד אבומ 1-ו םישרתב

 .םישרתה ךותמ םירורב

 יונמ/חוקל סיטרכל תיקבדמו טרסל תיקבדמ ימגד | :1-ו םישרת

 :לארש: לאיחי :*ונמה/חוקלה םש
 1265 :יונמ/חוקל ,סמ

 הלוחכה הרעמה *אלפ :טרסה םש

 :טרסה 'סמ

 וזו" <>"
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 תפסוה הווהת רשא ,תוקבדמה יגוס ינש תספדה שרדית ,'ב הפולח רחבית םא

 םושיר) 2.1 דע* תגשהל םידעוימ הלא םיטלפש ןויכמ .תכרעמל םיטלפ ינש

 תרזחה לש ריהמו ליעי םושיר) 2.2 דעיו (םיטרס תלאשה לש ריהמו ליעי

 :2.2-ו 2.1 םתוא ןמסנ (םיטרס

 .טרסל דוקרב תיקבדמ :2.1 טלפ -

 .לונמ/חוקל סיטרכל דוקרב תיקבדמ :2.2 טלפ -

 :ןה םיטרס תרזחהו םיטרס תלאשה לש טלקה תטיש לש תופולחה ,םוכיסל

 .םינותנה לש הרישי הדלקהב טלק :'א הפולח

 .תבשחוממ האירקל ןתינה סיפדתמ טלק :'ב הפולח

 לבקתיש טלקה ףקיה היה ונבו ףנרקנזר רמ תא קיסעהש ינשה אשונה

 טלקה תומכ תא ,רשפאה לככ ,ותיחפה םה ,ללככ .ד* בתכב םיאלוממ םיספטב

 יכ ועבק םה .םינותנה לש הריש* הדלקה ופידעהו ד* בתכב םיספטב לבקתתש

 ,תיסח* הנטק םתומכש םיטלקב קר די בתכב םיאלוממ םיספטב לבקתי טלקה

 טפוטב לבקל וטילחה וז הביסמ .עוריאה לש בתכב דועיתב ךרוצ שי רשאכו

 ,7.1 ,4.2 ,4.1 ,3.3 ,2.1 ,1.1 :םיאבה םיטלקה תא די בתכב אלוממה

 ןוכדע" אוה ד* בתכב אלוממה ספוטב לבקל םיאתמ ואצמש ףסונ טלק .7.2-ו

 לש תורבעהה לש םושירה השעמל אוה הז טלק .(2 טלק) "ןורא רפסמ

 ותוא ןיכהל רתו* חונ .הירפסה לש יתפוקת רודיס תעב תועצבתמה םיטרסה

 .רודיסה תדובע רמגב זכורמב דילקהלו די בתכב

 "םיטרס תנמזה" םיטלקה ויה ונבל באה ןיב חוכליו| ררועש טלק גוס

 הטישב באה לגד ןאכ .(8.2-ו 8.1 םיטלק) "םיטרס תנמזה לוטיב"ו

 בתכב אלוממה םיטרס תנמזה ספוט חוקלה/יונמה רסומ היפ לעש ,תמייקה

 םג ,הנמזהה לוטיב וא הנמזהה לש הרישי הדלקה הפידע יכ ןעט ןבה ,די

 אוה רשאכ םגו ,הירפסב רקבמ אוהש ןמזב הפ לעב התוא רסומ חוקלה םא

 טמוע תנטקהב אוה באה תפולח לש ירקיעה ןורתיה .תינופלט התוא ריבעמ

 תלבק בקע תפטושה הדלקהל תוערפהמ תוענמיהו ,אישה תועשב הדלקהה

 הטילקה איה ןבה תפולח לש ירקיעה ןורתיה .תוינופלט םיטרס תונמזה

 עונמל ידכ ,חוקלה תוחכונב הנמזהה לוטיב וא ,הנמזהה לש תידיימה

 .תויועטו החכיש לע תונעט

 ,ונבו באה לש םנונכת ירפ טלקה תטישל תופולחה יתש ,תיפוסה האצותה

 .1-ו הלבטב תגצומ
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 :1-ו הלבט
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 טלקה םש

 שדח י*ונמ ינותנ

 תבותכ

 ןופלט

 שדח חוקל

 שדח טרס

 ןופדע

 הגוצת

 ןורא רפסמ

 ןדבוא

 שדח תוריש תחיתפ

 ןוכדע

 םיטרס תלאשה

 הלאשה

 םיטרס תרזחה

 יונמ/חוקל בויח

 יונמ/חוקל יוכיז

 םיטרס הנמזה

 טרס תנמזה לוטיב

 תוריש ריחמ

 טלקה תטישל תופולח

 טלקה תומכ

 ,םויב 8 עצוממב
 י:שודיח ללוכ
 .20 - איש .יונמ

 םויל 2 עצוממב

 .םויב 3 עצוממב
 20 איש םויב

 80 עצוממב
 עובטב

 םייעובשל תחא

 רודיסה ןמזב
 100 - םיטרסה לש

 שדוחב 8 - 2

 שדוחל 1 עצוממב

 טשדוחל 5 עצוממב

 טרס 800 עצוממב
 200 י"ע םויל

 .םייונמו תוחוקל
 700'ימוי איש

 םויב 5 עצוממב

 טרט 800 עצוממב
 200 *"ע םויל

 .םייונמו תוחוקל
 700 ימוי איט

 עובשב 5 עצוממב

 18-כ עצוממב
 עובשב

 םויב 25 עצוממב

 םויב 5 עצוממב

 טלקה תטיש
 'א הפולח
 ("באה תפולח")

 םימושירמ טלק
 די בתכב

 לש הרישי הדלקה
 םינותנה

 םימושירמ טלק

 די בתכב

 ספוטמ טלק

 \יפמה לש ספדומ

 םימושירמ טלק
 די בתכב

 םימושירמ טלק
 די: בתכב

 םימושירמ טלק

 די בתכב

 םימושירמ טלק

 .ד* בתכב

 הדלקהב טלק
 הרישי

 הדלקהב טלק
 הריטי

 הדלקהב טלק

 הרישי

 םימוטשירמ סלק
 די בתכב

 םיִמוטירמ טלק
 די בתכב

 די בתכב טלק

 די בתכב טלק

 טלקה תטיט
 'ב תפולח
 ("ןבה תפולח")

 'א הפולחב ומכ

 הפולחב

 תפולחב

 הפולחב

 הפולחב

 'א הפולחב

 'א הפולחב

 'א הפולחב

 סיפדתמ טלק
 האירקל ןתינה
 (דוקרב) תבשחוממ

 סיפדתמ טלק
 האירקל ןתינה
 (דוקרב) תבשחוממ

 סיפדתמ טלק
 האירקל ןתינה

 (דוקרב) תבשחוממ

 'א הפולחב ומכ

 'א הפולחב ומכ

 הרישי הדלקה

 הרישי תדלקה



 טלפה תקפה תטיש םותתב תופולח 2.

 טלפה תקפה תטיש םוחתב תפסונ הפולח תנכה תעב ןבה ומצעל עבקש הרטמה

 רואל .הירפסה לש החיתפה תועשב בשחמה לש הדובעה סמוע לע לקהל התיה

 :עיצה תאז

 תוחודב שמתשהל תוחוקלה תא תונפהלו תותליאש לש םיטלפ ינש לטבל .א

 תוינכדע תמרב יכ םא ,עדימה ותוא תא םיליכמה םייללכ םייתפוקת

 .רתוי הכומנ

 ודמעויש םייללכ םייתפוקת תוחודב תותליאש לש םיטלפ ינש ףילחהל .ב

 .תותליאשה םוקמב הירפסה ידבוע תושרל

 ,גצמל סיפדתמ טלפה תריסמ תרוצ תא תותליאש לש םיטלפ ינשב ףילחהל | .ג

 \ .התליאש לכב לופיטה ןמזב ןוכסיחל הווקתב

 ןבה עיצה םייללכ םייתפוקת תוחוד לש םיטלפ ינש יבגל ,ךכל ףסונב

 תורידתל תישדוח תורידתמ םתקפה תורידת תא | ןיטקהל | ותפולחב

 .תישדוח-תלת

 תקפה תטיש תא עובקלו ,יועש לכ תושעל אלש ןבה טילחה םיטלפה ראשב

 .טלפה לש ןויפאה םויסב הגצוהש הפולחל םאתהב טלפה

 :2-ו הלבטב תוגצומ טלפה תקפה תטיש םוחתב תופולחה

 "באה תפולח" - 'א הפולח

 "ןבה תפולח" - 'ב הפולח
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 טלפה תקפה תטישל תופולח :2-ו הלבט

 ידעומ תורידת

 הקפהה הקפהה | הריסמה טלפה גוס |הפולח טלפה םש |טלפה

 תחיתפ תועשב אל

 הירפסה

 יונמל תרוכזת בתכמ

 םיטרס תרזחהב רחאמ

 תחיתפ תועשב אל הוקלל תרוכזת בתכמ| 8%
 הירפסה םיטרס תרזחהב רחאמה

 תחיתפ תועשב אל תרזחהב םירחאמ תמישר| 5

 הירפסה םיטרס

 תחיתפ תועשב אל טרסל דוקרב תיקבדמ| 1
 הירפסה לש 'ב הפולחל קר)

 (טלקה תטיש

 תועשב ,תידיימ עוריא ךמסמ סיטרכל דוקרב תיקבדמ| 2
 הירפסה תחיתפ תורידת

 תקפה

 םיסיטרכ

 הפולחל קר) חוקל/יונמ

 (טלקה תטיש לש 'ב

 תועשב ,תידי*ימ|  עצוממב עוריא ךמסמ הלבק/סמ תינובשח| 1
 הירפסה תחיתפ| םויל 90
 80 'סקמ

5- 10 
 םויל

 תועשב ,תידיימ 4.2
 הירפסה תחיתפ

 התליאש םיטרסה תרתי יהמ

 ?יונמה לש ותוכזל

 רחאל 'ו 'ג ימיב

 הירפסה תריגס

 םיימעפ

 עובשב

 יתפוקת חוד

 יללכ

 ,םוי לכ ףוסב
 תביזע רחאל
 תוחוקלה

 :ללכ חוד

 השירד יפל

 תחא 'מוי םילובקת םוכיס

 סםוי דע םוימ

5 

 שדוח לכ תליחתב

 תחיתפ תועשב אל
 הירפסה

 יללכ 5.6
 השירד

 ישדוח םילובקת םוכיס

 הנשה תליחתמ

 תחיתפ תועשב אל

 הירפסה

 יקלח

 השירד
 ולאשש םייונמ תמישר

 ףקות גפש רחאל םיטרס
 יונמה

7 

 קפל ופרש 8
 תחיתפ תועשב

 הירפסה

 יונמ/חוקל לע עדימ

 תועשב ,תידיימ
 ,הירפסה תחיתפ
 חוקלה תשקב יפל

 ולאשוהש םיטרס תמישר
 יונמ/חוקלל
9 

 תועשב ,תידיימ

 ,הירפסה תחיתפ
 תוקלה תשקב יפל

 סמוע לש תועשב

 םגו ,ןטק תוחוקל

 החיתפה תועשב אל

 יקלח חוד

 השירד יפל

 םיטרסה לכ תמישר
 לע םיאצמנה םינמזומה
 \ הירפסה יפדמ

1 
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 'סמ
 טלפה גוס |הפולח טלפה םש |טלפה

 תנמזהמ םיטרסה םהמ
 םיאצמנה יונמ/חוקל
 ?הירפסה יפדמ לע

 רזחומה טרסה םאה
 ?1תונמזהב לולכ

 התליאש לע אצמנ טרס םאה

 ?הירפסה יפדמ

 םיטרס רחא בקעמ תמישר התליאש
 יונמ/חוקל ןימזהש

 *תפוקת חוד

 יללכ

 :תפוקת חוד

 יללכ
 לש ישדוח םוכיס
 השולשב םיטרסב הייפצ
 םינורחאה םישדוחה

 התליאש םוימ טרסב היפצה יהמ

 .םוי דע

 יקלח חוד

 השירד יפל
 אלש םיטרס תמישר
 םישדוח השולש ולאשוה
 הלעמו

 *תפוקת חוד
 יללכ

 יפל םיטרסה גולטק
 .םי'שאר םינקחש

 :תפוקת חוד
 יללב

 יפל םיטרסה גולטק

 יאמב

 יתפוקת חוד

 יללכ

 יתפוקת חוד
 י:ללכ

 :פל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו טרסה גוס

 יתפוקת חוד
 יללכ
 :תפוקת חוד
 יללב

 תנש יפל םיטרסה גולטק

 טרסה םשו גוס רוצייה

 תורידת

 הקפהה |הריסמה

 ידעומ
 הקפהה

 תוחכונב ,תידיימ
 תוקלה

 תוחכונב ,תידיימ
 חוקלה

 הקפהה .תידיימ

 תטילקב תבלושמ

 תרזחה ינותנ

 םיטרס

 תועשב ,תידיימ

 הירפסה תחיתפ

 הקפהה .תידיימ
 תוקלה תוחכונב

 'ה 'ב ימיב
 תריגס רחאל

 הירפסה

 תחיתפ תועשב אל

 הירפסה

 תחיתפ תועשב אל

 הירפסה

 תחיתפ תועשב אל

 הירפסה

 ,שדותה תליחתב

 החיתפה תועשב אל

 ,שדוחה תליחתב

 החיתפה תועשב אל

 החיתפה תועשב אל

 ,שדותה תליחתב

 החיתפה תועשב אל

 ,שדוחה תליחתב

 החיתפה תועשב אל

 החיתפה תועשב אל
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 תורידת
 הקפהה |הריסמה

 ידעומ
 תקפהה

 'סמ

 טלפה גוס |הפולח טלפה םש

 התליאש םיטרס לע עדימ| 9
 ןקחשה תופתתשהב

 תועשב ,תידיימ

 הירפסה תחיתפ

 .טלפה לוטי'ב
 7.1-ב שמתשי

 תועשב ,תידיימ התליאש יאמבה יטרס לע עדימ| 0

 הירפסה תחיתפ

 טלפה לוטיב
 1.%-ב שמתשי

 דויצה גוס םוחתב תופולח 41

 דויצ לש םגדהו ןרציה רבדב ,םיעד ימימת ונבו באה ויה לכה תעתפהל
 תונח תא ראפמש דויצה ןבומכ הז היה .ושכרייש (תספדמו בשחמ) בשחמה
 דו'צה גוס םוחתב - רבד לש ורוציק .הרדחמ יסייפ דודה לש םיטילקתה
 .ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמל תופולח ןיא

 הנכותה חותיפ ךרד םוחתב תופולח 4.

 :הנכותה חותיפ ךרד םוחתב תופולח יתש ולקש ונבו +צנרקנזור רמ

 .הנכות תליבח תשיכר -

 .ןתינכתמ יעוצקמ +ועי* עויסב םימושיי ללוחמ תועצמאב ימצע חותיפ -

 הנכות תליבח תשיכר

 קבא" תנכות םביל תמושת תא הכשמ קושב ואצמש הנכותה תוליבח ןיבמ
 בור תא תללוכ רשאו ,התוכיאב הטלבתהש "יסננ" הנכותה תיב לש "םיבכוכ
 ואדיו תוירפס תורשעב רבכ תנקתומ הנכותה .םדי לע וננכותש םיטלפה
 לע םהל השגוהש המישרב וללכנש ,םילעבה ןיבמ םיבר לש םנוצר תועיבשל
 םתוא בייחת (ח"ש 1,500 הריחמש) הנכותה תליבח תשיכר .הנכותה תיב ידי
 םולשתב ךורכה ,"יסננ]" לש הנכותה תקזחא תורישל עובק ןפואב קקדזהל
 .הרבחל ח"ש 100 לש ישדוח

 ןתינכותמ יעוצקמ ץועיי עויסב םימושיי ללוחמ תועצמאב ימצע חותיפ

 -בר" םימושייה ללוחמב שומיש ןוחבל וטילחה יעוצקמ ןתינכות תצלמהב
 תא ומילשיש רחאל ,ןתינכותה תעדל .הבר החלצהב הנורחאל הכז רשא ,"גמ
 תולועפ לכ תא םמצעב תושעל ישוק לכ םהינפב דומע* אל ,הנכותה חותיפ
 שמתשהל דציכ םתוא ךירדהל ןכומ ומצע אוה .ושרדייש הנכותה תקזחא
 םוכס תרומת תאז לכו ,תונכתה ךלהמב ולגתייש תויעב רותפלו ללוחמב
 .ח"ש 750-כ יסיסבה םימושייה ללוחמ ריחמ .דבלב חש 2,500 לש עובק
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 ז קרפ

 הרמוחה - תומישי רקח

 תיירפס לש עדימה תכרעמ ןויפא לע םיססבתמ ךשמהב וגצויש םיבושיחה

 הז קרפ ךשמהב 'ו-ו ,'ה ,'ד ,'ג םיקרפב וגצוהש יפכ תיתנוכשה ואדיוה

 :וגצוי

 .בשחמה דויצ תודיח* לע עצוממה ימויה סמועה יבישחת -

 .אנרקנזור רמ - שמתשמה לע עצוממה ימויה סמועה יבישחת -

 .בשחמה דויצ תודיח* לע ימו* איש סמוע יבישחת -

 .שמתשמה לע ימוי איש סמוע יבישחת -

 .שמתשמה תויורשפאל םיסמועה תמאתה תקידב -

 .םינותנה יצבוקל שורדה ןוסחאה חפנ בישחת -

 תכרעמל תופולחה תרדגה בלשב ורדגוהש תופולחה יבגל וכרעי** םיבישחתה

 .עדימה

 500-כו םי*ונמ 1,000-כ תתרשמ +נרקנזור רמ לש תחרופה ואדיוה תיירפס

 1,500 - ואדיו יטרס 3,000 םידמוע תוחוקלהו םייונמה תושרל .תוחוקל

 להקל םיעצומה םיטרסה .טרס לכמ םיקתוע 2 עצוממב ,םינוש םיטרס

 .םיטרס לש ןווגמ םיגציימ

 בשחמה דויצ תודיחי לע עצוממה ימויה סמועה יבישחת ן.ז

 להקל החותפ ואדיוה תיירפס יכ ,ןובשחב איבהל שי סמועה יבישחת ךרוצל

 ןכומ היה* יכ עבק צנרקנזוכ רמ .עובשה ימימ דחא לכב םויב תועש 9

 םימיב הדובעה םוימ שילש דע ולש תבשחוממה עדימה תכרעמל שידקהל
 .סמוע איש ימיב ונמזמ םישילש ינש דעו ,םיליגר

 גצה לע עצוממה ימויה סמועה ובישחת

 הכומנ ןתורידתש תולועפ בישחתהמ וטמשוה סמועה יבישחת טושיפ ךרוצל

 תולועפ ןיב ונחבה גצה לע סמועה בושיחב .החינז גצה לע סמועל ןתמורתו

 ימיב ןהו םיליגר םימיב ןה חוקלה תוחכונב תידיימ עצבתהל תובייחה
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 ,רתו* ךומנ סמועהש םינמזב ןעצבל רשפאש תולועפ ןיבל ,איש סמוע

 לש התוכרעיה תקידבב הבושח וז הדרפה .איש סמוע ימיב ןעוציבמ ענמיהלו

 .סמוע איש ימיב הירפסה תורישל עדימה תכרעמ

 תא .םימדוקה םיקרפב וגצוהש תואמגודה לע םיססובמ םיבישחתה ,רומאכ

 1-ז הלבטב .2-ו ,1-ו ,6-ה ,5-ה תואלבטב אוצמל רשפא םינותנה רקיע

 טלקה תטיש לש תופולחה יתש רובע תדלקמהו גצה לע סמועה בישחת גצומ

 .(ו קרפ האר) ונבו +נרקנזור רמ יד* לע וננכותש טלפה תקפה תרוצו

 (םויל תוקד) גצה לע עצוממה סמועה בישחת :1-ז הלבט

 באה תפולח - 'א הפולח

 תלועפה םש

 שדח יונמ ינותנ

 םיטרס תלאשה

 םיטרס תרזחה

 םיסרס תנמזה

 (עצוממב םויל תוקד) ידיימ טלק כ " ה ס

 10. ג 1-5 10 שדח טרס *נותנ |דימ אל טלק
 12 0.55 0 ןורא רפסמ ןוכדע |דימ אל טלק

 (עצוממב םויל תוקד) ידיימ אל סלק כ " ה ס

 :ונמ/חוקל לע עדימ |התליאט
 (עוריא) הלבק/סמ תינובשח | עוריא
 יונמ תוכזל םיסרס תרתי |התליאש
 הוקלל ולאשוהש םיסרס 'שר |התליאש
 םיאצמנה הנמזהמ םיסרס |התליאש
 ףדמה לע אצמנ טרס םאה |התליאש
 תוקל ןימזהש םיסרס בקעמ |התליאש
 ןקחש יטרס לע עדימ |התליאש
 \ת \ת שט ג את שמ אט \ת כ ססססס פס 9 יאמב יטרס לע עדימ |התליאש

 (עצוממב םויל תוקד) גצה תועצמאב טלפ כ " ה ס

 (םויל עצוממב תוקד) כ " ה ס
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 ןבה תפולח - 'ב הפולח

 הלועפה םש

 שדח חוקל/יונמ ינותנ ידיימ טלק
 םיטרס תלאשה | ידיימ טלק
 םיטרס תרזחה | ידיי'מ טלק
 םיטרס תנמזה | ידיימ טלק

 | 86.2 | | 86.2 | (עצוממב םויל תוקד) ידיימ טלק כ " ה ס

 15 170 ₪ שדח טרס ינותנ |דימ.אל טלק
 1.2 0 ןורא רפסמ ןוכדע |דימ אל טלק

 (עצוממב םויל תוקד) ידיימ אל טלק כ " ה ס

 יונמ/חוקל לע עדימ |התליאש טלפ
 (עוריא) הלבק/סמ תינובשח | עוריא טלפ
 תוקלל ולאשוהש םיטרט 'שר |התליאשט טלפ
 םיאצמנה הנמזהמ םיטרס |התליאש טלפ
 ףדמה לע אצמנ טרס םאה |התליאש טלפ

 (עצוממב םו*ל תוקד) גצה תועצמאב טלפ כ " ה ס

 (םויל עצוממב תוקד) כ " ה ס

 תחיתפ ןמזמ 40% הווהמ באה תפולח יפ לע גצה לע עצוממה ימויה סמועה

 שמתשמה לש ותוברועמש ןויכמ .דבלב 28% - ןבה תפולח יפ לעו ,הירפסה

 ימויה סמועה תקידב רחאל רבכ יכ ,םיאצומ ונא ,האלמ איה גצה תלעפהב

 זוחא תלבגמב דומעל לכות אל באה תפולח יכ ,עובקל רשפא גצה לע עצוממה

 .אנרקנזור רמ עבקש הקוטעתה

 תספדמה לע עצוממה ימויה סמועה ובישחת

 הכומנ ןתורידתש תולועפ בישחתהמ וטמשוה סמועה יבישחת טושיפ ךרוצל

 ןיב ונחבה תספדמה לע סמועה בושיחב .החינז תספדמה לע סמועל ןתמורתו

 ןה םיליגר םימיב ןה חוקלה תוחכונב תידיימ עצבתהל תובייחה תולועפ

 ,רתו* ךומנ סמועהש םינמזב ןעצבל רשפאש תולועפ ןיבל ,איש סמוע ימיב

 לש התוכרעיה תקידבב הבושח וז הדרפה .איש סמוע ימיב ןעוציבמ ענמיהלו

 .סמוע איש ימיב הירפסה תורישל עדימה תכרעמ

 לש (ילנימונ) הספדה בצק תלעב הצירטמ תספדמ שוכרל וטילחה ונבו באה

 תספדמה לש תישעמה הקופתה םדקמ ,הכרעהה יפל .היינשב םינמיס 0

 .0.6 היהי ואדיוה תיירפס רובע םיננכותמה םימושייב
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 תא .םימדוקה םיקרפב וגצוהש תואמגודה לע םיססובמ םיבישחתה ,רומאכ

 בישחת גצומ 2-ז הלבטב .2-ו ,5-ה תואלבטב אוצמל רשפא םינותנה רקיע

 רמ ידי לע וננכותש טלפה תקפה תרוצל תופולחה יתש רובע גצה לע סמועה

 .(ו קרפ האר) ונבו ץנרקנזור

 תטפדמה לע עצוממה סמועה בישחת :2-ז הלבט

 באה תפולח - 'א הפולח

 סיפדתה םש טלפה רפסמ

 דוביעה גוסו

 הלבק/סמ תינובשח
 חוקלל ולאשוהש םיטרס 'שר
 םיאצמנה הנמזהמ םיטרס
 חוקל תנמזה בקעמ 'שר
 ןקחש יטרס לע עדימ
 יאמב יטרס לע שדימ

 (עצוממב םויל תוקד) ידיימ עצוממ ימוי הספדה סמוע כ " ה ס

 הרזחהב רחאמ יונמל 'זת
 הרזחהב רחאמ חוקלל 'זת
 םיטרס תרזחהב םירחאמ 'שר
 ףדמה לע הנמזהב 'רס 'שר

 םינקחש יפל םיטרס גולטק
 יאמב יפל םיטרס גולטק
 םשו טרס גוס יפל 'רס 'טק
 0 םשו גוס,הנש יפל 'רס 'טק

 (עצוממב םויב תוקד) ידיימ אל עצוממ ימוי הספדה סמוע כ " ה ס

 עצוממב םויל תוקד - הספדה סמוע - כ " ה ס

24 



 ןבה תפולח - 'ב הפולח

 טלפה רפסמ טיפדתה םש

 דוביעה גוסו

 1.0 090 200 1 | 0 הלבק/סמ תינובשח| ןווקמ 1
 0.5 0 120 1| 5 םיאצמנה הנמזהמ םיטרס| ןווקמ 2

 465 (עצוממב םויל תוקד) ידיימ עצוממ ימוי הספדה סמוע יכ " ה ס

 הרזחהב רחאמ יונמל
 הרזחהב רחאמ חוקלל 'זת
 םיטרס תרזחהב םירחאמ 'שר
 םייונמל םיטרס תרתי חוד
 ףדמה לע הגנמזהב 'רס 'שר
 תוחוקל תנמזה בקעמ חוד
 םינקחש יפל םיטרס גולטק
 'אמב יפל םיטרס גולטק
 0.0% |םשו סרס גוס יפל 'רס 'טק
 0.013|םשו גוס,הנש יפל 'רס 'טק

 200.5 (עצוממב םויב תוקד) ידיימ אל עצוממ ימוי הספדה סמוע כ " ה ס

 22000 עצוממב םויל תוקד - הספדה סמוע - כ " ה ס

 דר הנ ןרנ דר ןר1 1 1 91 71 71 .0% 0% 0-0 - ו

 עוציב ידעומב (*תוהמ ףאו) יתועמשמ לדבה םיגיצמ הספדהה סמוע יבושיח

 עוציב רשפאה לככ ןיטקהל 'ב הפולח לש התרטמ תשגרומ ןאכ םג .תוספדהה

 'ב הפולחב .ןטק אוה עצוממה ימויה סמועהש םגה ,תולועפ לש "ידיימ"

 העברא יפ ןטק תוחוקלה תוחכונב תועצבתמה "תוידיימ"ה תוספדהה ףקיה

 עוציבל תספדמה לע סמועה ,יופצכ .תרחאה הפולחה רובע ןנכותמה הזמ

 הפולח יפל יופצה הזמ הברהב לודג 'ב הפולח יפל "תוידיימ אל" תוספדה

 טעמ אל תמרות 'ב הפולחב "תוידיימ אל" תוספדה לש לדגומה סמועל .'א

 ":דיימ" טלפ תקפה תולועפ תופילחמ תוננכותמה תוספדההמ קלחש הדבועה

 .גצב

 :תופולחה יתשב ךומנ סמוע הגיצמ תספדמה לע עצוממה ימויה סמועה תנומת

 .4% - 'ב הפולח ,3% - 'א הפולח

 בשחמה לע עצוממה ימויה סמועה יבישחת

 ואדיוה תיירפיס לש תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמב בשחמה לע ימויה סמועה

 לע עצוממה ימויה סמועה ךכיפל .תספדמה לעו גצה לע םיסמועה םוכס אוה

 :היהי בשחמה

 .(43%) םויב תוקסד 6 'א הפולחב
 .(32%) םויב תוקסד 9 'ב הפולחב
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 שמתשמה לע עצוממה ימויה סמועה יבישחת 2.ז

 זוחא תופולחה יתשב הספדהה תולועפבש םיכירעמ ונבו נרקנזור רמ
 שמתשמה לע עצוממה ימויה סמועה ךכיפל .20%-כ היהי שמתשמה לש הקוסעתה
 :היהי

 .(40.5%) םויב תוקד 4 'א הפולחב
 .(28.5%) םויב תוקד 9 'ב הפולחב

 סמוע ןיבל "ידיימ" סמוע ןיב עצוממה ימויה סמועה תקולח איה תניינעמ
 :":דיימ אל"

 'ב הפולח 'א הפולח

 ןבה תפולח באה תפולח

 (25.5%) םויל תוקד 0 (38%) םויל תוקד 8 :דיימ סמוע
 (3%) םויל תוקד 15.9 )2.5%(  םויל תוקד 13.6 ידיימ אל סמוע

 (28.5%) םויל תוקד 153.9 (40.5%) םויל תוקד 83

 בשחמה דויצ תודיחי לע ימוי איש סמוע יבישחת 3.ז

 תוחתפתה בצק ינותנ לש הקידבו תוינייפוא תולועפ לש הקידב רחאל
 :םהיתוכרעה תא ונבו +נרקנזור רמ ומכיס ,הדסוויה ןמזמ הירפסה

 איש סמוע ימדקמ

 ןיבל תוידיימ תולועפ ןיב איש יסמוע תורצוויהב ינורקע לדבה ואצמ ןאכ
 םינמזה ןיב וכרעש בישחתב דירפהל וטילחה ךכיפל .תוידיימ אל תולועפ

 םימדקמה ןלהל .יללכ איש סמוע םדקמב שמתשהל אלו גוס לכל םישדקומה

 :ועבקנש

 איש סמוע םדקמ איש סמוע םדקמ טירפ

 "תוידי*ימ אל" תולועפב "תוידי*מ" תולועפב דויצ

 3-5 5 גצ
 5 1*-5 תספדמ

 סמועה לש יתנשה לודיגה םדקמו ןונכתה קפוא

 ,דבלב םייתנש ךשמב תושירדב דומעל הכירצ תננכותמה תכרעמה יכ טלחוה

 לארשיב היטוולטה ירודישב ,ואדיוה קושב תוריהמה תויוחתפתהה רואל
 לכב ,םייתנש םותכ יכ םינמאמ ונבו צנרקנזור רמ .בושחימה םוחתבו
 תיקסע-תישיאה עדימה תכרעמל "שדח רוד" חתפל םיבייח ויהי ,הרקמ

 .םהלש

206 



 ךלהמב הירפסל יופצה יתנשה לודיגה בצק יכ וחינה רבעה ןויסינ יפ לע

 .הנשב 10%-כ היהי תואבה םייתנשה

 בצה לע ימוי איש סמוע יבישחת

 :ןמקלדכ אוה ,'א ףיעסב בשוחש יפכ ,גצה לע עצוממה ימויה סמועה

 'ב הפולח 'א הפולח

 17 20.6 (םויל תוקד) "ידיימ" סמוע

 17 17 (םויל תוקד) "ידיימ אל" סמוע

 :היהי (םויל תוקד) ימויה אישה סמוע

 באה תפולח - 'א הפולח יפל

 ךש1(ם8א) = 201.6 א 1.25 א 1.1 ** 2 + 11.7 א 3.5 א 1.1 %% 2 =

9 = 49.5 + 309.5 = 

 ןבה תפולח - 'ב הפולח יפל

 ךש1(ש8א) = 137.7 א 1.25 א 1.1 ** 2 + 11.7 א 3.5 א 1.1 ** 2 =

208.3 + 39.5 = 8 

 תספדמה לע ימוי איש סמוע יבישחת

 :ןמקלדכ אוה ,'א ףיעסב בשוחש יפכ ,תספדמה לע עצוממה ימויה סמועה

 'ב הפולח 'א הפולח

 15 15 (םויל תוקד) "ידיימ" סמוע

 20005 25 (שדוחל תוקד) "ידיימ אל" סמוע

 :היה* םויל תוקדב) ימויה אישה טמוע

 באה תפולח - 'א הפולח יפל

 קט1(םהא) = 6.15 א 1.5 א 1.1 ** 2 + 9.15 א 5 א 1.1 אא 2 =
6 = 55.2 + 11.2 = 

 ןבה תפולח - 'ב הפולח יפל

 קש1(ם8א) = 1.65 א 1.5 א 1.1 ** 2 + 20.85 א 5 א 1.1 *% 2 =
3.0 + 126.1 = 1 

 בשחמה לע ימוי איש סמוע יבישחת

 :לבקנ תופולחה רובע
 'ב הפולח 'א הפולח

 2.9 12.6 (םויל תוקד) בשחמה לע ימו* איש סמוע

 7% 0% איש סמוע םויב בשחמה תקוסעת זוחא
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 שמתשמה לע ימוי איש סמוע יבישחת 4.ז

 :היהי תופולחה יתש רובע שמתשמה לע ימויה אישה סמוע

 'ב הפולח 'א הפולח

 2.6 23 (םויל תוקד) שמתשמה לע ימוי איש סמוע

 5% 0% איש סמוע םויב שמתשמה תקוסעת זוחא

 םג ןיינע שי .איש ימיב שמתשמה לע סמועב רכינ לדבה שי יכ םיאצומ ונא
 אלל תידיימ וב לפטל שיש ,"ידיימ" סמוע ןיב איש ימיב סמועה תקולחב
 ךא ,אישה םו* ךלהמב וב לפטל רשפאש ,"ידיימ אל" סמוע ןיבל ,תויהשה

 :לבקנ תופולחה יתש רובע .רתו*י ןטק תוחוקל צחל לש ןמז יקרפב

 'ב הפולח 'א הפולח

 20.9 77 "תוידיימ" תולועפ - ימו* איש סמוע
 (םויל תוקד)

 1% 58% שמתשמה תקוסעת יזוחאב

 7 6 "תוידיימ אל" תולועפ - ימו* איש סמוע
 (םויל תוקד)

 1% 11% | שמתשמה תקוסעת יזוחאב

 שמתשמה תויורשפאל םיסמועה תמאתה תקידב יז

 לע עצוממה ימויה סמועל םייברימ םיכרע צנרקנזר רמ עבק ,רוכזכ

 :ויה עבקש םיכרעה .ימו* איש סמועלו שמתשמה

 .תוקד 180 םהש % שמתשמה לע עצוממ ימוי סמועל יברימ ךרע
 .תוקד 360 םהש % שמתשמה לע ימוי איש סמועל יברימ ךרע

 תפולח) 'ב הפולח דועב יכ ,הארמ תופולחה יתשב םייופצה םיסמועה תקידב
 יבגל ןה ,(28.5%) עצוממה ימויה סמועה יבגל ןה תושירדב תדמוע (ןבה

 תדמוע אל (באה תפולח) 'א הפולח יכ םיאצומ ונא ,(53%) ימוי איש סמוע
 עצוממה ימויה סמועב ןה שמתשמה לע ידמ םיהובג םיסמוע תרצויו תושירדב
 .(69%) ימויה אישה סמועב ןהו (40.5%)

 תדלקמבו גצב שומישה תתחפהל ןבה לש ויתועצה יכ ,וחיכוה סמועה יבושיח
 תא ןוחבל םג בושח .התואנ המרל םיסמועה תתחפהל ואיבהו ,תושורד ויה
 ."םיידיימ אל" םיסמועלו "םיידיימ" םיסמועל שמתשמה לע םיסמועה תקולח
 איש םויב םגש ךכל ואיבה רשא ,ןבה לש תועצהה ןורתי רכינ ןאכ םג
 תרתיש דועב ,דבלב ונמזמ 39% אוה שמתשמה לע "ידיימה" סמועה ,סמוע
 תנתינ שמתשמל .תידיימ ןעצבל ךרוצ ןיאש תולועפמ תבכרומ ,14% ,סמועה

 ותואב ול תוחונ רתויה תועשב עדימה תכרעמב תולועפ ןתוא עצבל תושימג
 .םויה
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 הרמוחב תועקשה י"ע םיסמועב תפסונ הנטקהל תורשפא תקידב 6.ז

 תספכדמו רתו* ריהמ בשחמ תשיכר י"ע הרמוחה רופישל םיבשחמה תונח תעצה

 אל ריהמה בשחמה יכ וכירעה םה .ונבו באה לצא ןיינע הררוע רתו* הריהמ

 ןוכטיחל איבי ךא ,טלקה תדלקהל שרדנה תדלקמהו גצה ןמז תנטקהל איבי

 תריהמה תספדמה .טלפ יגצמב לופיטל שדקומה תדלקמו גצ ןמזב 30% לש

 היינשב (םיוות) םינמיס 400 לש ילנימונ הספדה בצק תלעב איה תעצומה

 בצק תלעב איה תספדמה ,ךכיפל .0.65-ב ךרעומ הלש ישעמה הקופתה םדקמו

 תירוקמה העצהב תיטיאה תספדמה) הקדב םינמיס 15,600 לש ישעמ הספדה

 הקופת םדקמו היינשב םינמיס 200 לש ילנימונ הספדה בצק תלעב איה

 לכב .(הקדב םינמיס 7,200 לש ישעמ הספדה בצק םתועמשמש ,0.6 תישעמ

 הכרענ האוושהה .20%-ב הספדהה תעב שמתשמה לש הקוסעתה זוחא דמאנ הרקמ

 .ואדיוה תיירפס רובע תפדעומה הפולחה איהש ,ןבה תפולח יבגל

 תואצות .2-ז ,1-ז תואלבטב םינותנה 55 לע ושענ יופצה רופישה יבישחת

 .3-ז הלבטב תוגצומ עצוממה סמועה יבגל האוושהה

 - שמתשמה לעו בשחמה לע םיעצוממה םיסמועה בישחת :3-ז הלבט

 ריהמ דויצ םע יטיא דויצ תאוושה

 לע סמועה זוחא לע סמועה גוס

 (םוי/ד) שמתטמה ןמז (ו%/ד) בשחמה הקוסעתה

 הקוסעתה
 טמתטמה לש

 יד:ימ טלק תדלקה
 ידיימ אל טָלְק תדלקה
 גצמב טלפ תקפה

 (םוי/ד) גצה לע סמוע כ"הס

 יד:*ימ טלפ תספדה
 יד'ימ אל טלפ תספדה

 (םו*/ד) הספדה סמוע כ"הס

 (םו:/ד) סמוע כ"הס
 (םוי/ד) ידיימ סמוע הזמ
 (םוי/ד) ידי*מ אל סמוע הזמ

 רשאכ ,16%-כב דרי בשחמה לע סמועה כ"הס יכ ,תורומ האוושהה תואצות

 תוידיימ אל תולועפב סמועה וליאו 14%-כב דרי תוידיימ תולועפב סמועה

 .32%-כב דרי
 סמועה רשאכ ,12%-כב דרי שמתשמה לע סמועה כ"הס יכ ,םג תורומ תואצותה

 דרי תוידיימ אל תולועפב סמועה וליאו ,11%-כב דרי תוידיימ תולועפב

 .סמוע איש יבצמב םיסמועה יבגל ולבקתה תומוד תואצות .15.5%-כב
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 ,9 קרפב תאבומה ,"וינבו יבא" רחסמה תיב לש אמגודב ומכ ,ןאכ םג

 תירוקמה העצהב דויצה תולוביק ןיב סחיהמ הברהב הכומנ םיסמועב הדיריה

 הדלקהה תוריהמ תרבגה ןאכ םג .השדחה העצהב עצומה תולוביקה ןיבל

 <ומיא םע םייופצה הלאמ רתו* וליפאו ,םיבורמ "תוריפ" בינהל היושע

 .רחו* ריהמ בשחמ דויצל השדחה העצהה

 םינותנה יצבוקל שורדה ןוסחאה חפנ בישחת .ז

 :םיאבה םיבלשב ןכוי םינותנה יצבוק ןוסחאל שורדה ןוסחאה חפנ בישחת

 .תכרעמה יצבוק לש תומושרה ךרוא בושיח -

 .םיצבקה חפנ בושיח -

 .םיצבקה לש אישה חפנ בושיח -

 .חישקה םיטילקתה ןנוכב שורדה ןוסחאה חפנ בושיח -

 םינותנה יצכוק לש תומושרה ךרוא בושיח

 לש םיצבקה לש םינותנה תודש טוריפ לע ךמתסמ תומושרה ךרוא בושיח

 ךרוא יבישחת .7-ה הלבטב גצוהש יפכ ,ואדיוה תיירפס לש עדימה תכרעמ

 .4-ז הלבטב םיאבומ תומושרה

 םירגאמב המושר ךרוא יבישחת :4-ז הלבט

 לכה ךס| עצוממ רפסמ | םינמיס
 םינמיס תורזח לש הדשל

 "םייונמ" רגאמ

 5 1 5 יונמ 'סמ

 26 1 26 :ונמ םש
 9 1 9 :וגמה לש ןופלטה 'סמ

 25 1 5 י:ןנמה תבותכ

 8 1 84 דקפוהש ןוחטבה קש םוכס
 הלאשהל םיטרס לש יברימ 'סמ

 2 1 2 תינמז-וב

 3 1 3 יונמה תוכזל םיטרס תרתי
 ןורחאה טרסה תלאשה ךיראת
 6 1 6 יונמב

 המושרב םינמיס כ " ה ס
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 "תוחוקל" רגאמ

 לכה ךס| עצוממ רפסמ םינמיס םינותנה הדש םש

 םינמיס תורזח לש הדשל

 5 1 5 חוקל רפסמ
 26 1 26 תוקלה םש
 9 1 9 תוקלה לש ןופלטה רפסמ

 25 1 25 חוקלה תבותכ

 המושרב םינמיס כ " ה ס

 "םיטרס" רגאמ

 לכה ךס| עצוממ רפסמ םינמיס םינותנה הדש םש

 םינמיס תורזח לש הדשל

 טרסה 'סמ
 קתועה 'סמ
 טרסה םש
 טרסה גוס
 הגוצת ןורא 'סמ

 טרסה תפש
 רוציי תנש
 רוציי ץרא
 *:אמבה םש
 (דבא/אל/ ןכ) הלאשה בצמ
 םיישאר םינקחש תומש

 - המושרב םינמיס כ " ה ס

 לכ כ

₪ ₪ 

 ₪ כ = שנ .=שמ ₪ א שם ₪ סו תע >> 2[ ל 5 ₪ =ש ₪ טל לט

 "תורזחה / תולאשה" רגאמ

 לכה ךס| עצוממ רפסמ םינמיס םינותנה הדש םש

 םינמיס תורזח לש הדשל

 יונמ/חוקל רפסמ
 טרס רפסמ
 קתוע רפסמ
 הלאשה ךיראת
 ןנכותמ הרזחה ךיראת

 הרזחה ךיראת

 הלאשה לוטיב ךיראת
 הלאשהה לוטיב תביס דוק

 המושרב םינמיס כ " ה ס

 ל 2-0

 כ
 | א שם 0 ₪ = ס\\ת

 ₪ סא שא סות + ס\\ת
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 "םילובקת" רגאמ

 לכה ךס| עצוממ רפסמ | םינמיס םינותנה הדט םש
 הדטל

 יחוקל/יונמ רפסמ
 תינובשח רפסמ
 הריכמ ךיראת
 תורישה דוק
 תורישהמ תומכ
 תורישה ריחמ

 :וכיזל/םולשתל כ"הס
 בויחה תוהמ רבסה

 םולשתה יעצמא

 קנבה - קיש יטרפ
 ההזמ רפסמ - קיש יטרפ
 קישה ןוערפ דעומ

 שנ סו ס\\ת

5 
6 
6 
6 
2 
8 

 כ

 סת שא 5 ₪ סא ןב 2-2 5 ₪ אט +

5 

 < ₪ א 5 =

 המושרב םינמיס כ " ה ס

 "םיטרס תנמזה" רגאמ

 עצוממ רפסמ םינמיס םינותנה הדש םש
 תורזח לש הדטל

 טרסה רפסמ
 תוקלה רפסמ
 הנמזהה ךיראת
 הנמזהה בצמ

 (הלטוב ,הקפוס ,הקפוס םרט)

 המושרב םינמיס כ " ה 0

 "הירפסה יריחמ" רגאמ

 הדשה םיגמיס םינותנה הדש םש תמר
 הדטל

 תורישה דוק
3 

 20 תורישה םש
 4 תורישה ריחמ

 המושרב םינמיס כ " ה סט
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 םיצכקה חפנ כושיח

 רפסמ לע םינדמוא ונבו +נרקנזור רמ וניכה םיצבקה חפנ בושיח ךרוצל

 :םירגאמהמ דחא לכב תומושרה

 1,000 דועו ,םיליעפה םייונמה 1,000 לש תומושר -  "םייונמ" רגאמ

 .תומושר 2,000 כ"הס ,רבעשל םייונמ

 תוחוקל 500 דועו ,םיליעפה תוחוקלה 500 לש תומושר - "תוחוקל" רגאמ

 .תומושר 1,000 כ"הס ,רבעשל

 דועו ,הירפסה תושרב םיאצמנה םיטרסה 3,000 לש תומושר - "םיטרס" רגאמ

 .(םירוריב ךרוצל) הירפסב רבעב ויהש םיטרס 00

 ,400 אוה םו: ידמ םילאשומה םיטרסה רפסמ -  תורזחה/תולאשה רגאמ

 טילחה ,שרדייש ברה ןוסחאה חפנ תורמל .םוי *דמ םירזחומ הזה רפסמכו

 ועצובש תורזחההו תולאשהה לכ ינותנ תא רגאמב רומשל %נרקנזור רמ

 תולאשה לע עדימ תוריהמב לבקל ול רשפאי רגאמה .הנורחאה הנשה ךלהמב

 תוחוקלה רחא בקעמה תא תונימאבו תוליעיב להנל לכויש י:דכ ,תורזחהו

 .םישרדנה .םירוריבה תא תוליעיב עצבלו

 רגאמ יבגל ורכזחוש ולאל םימוד םילוקישמ -  םילובקת רגאמ

 .הנורחאה הנשה לש תועונתה לכ תא רומשל טלחוה ,תורזחה/תולאשה

 עצוממב תללוכ הנמזה לכ ,אנרקנזר רמ לש ונויסנ יפל - תונמזה רגאמ

 ורסמנש תונמזהה לכ תא לולכיש טלחוה רגאמה תלוכת יבגל .םיטרס ינש

 השולשל לעמ ינפל ולבקתנש תונמזהה .םינורחאה םישדוחה תשולש ךשמב

 ול שי םא ,השדח הנמזה רוסמל שקבתי ןימזמהו ,רגאמהמ וקחמיי םישדוח

 .טרסב ןיינע ןיידע

 םיטירפ יריחמ לש תומושר םג ורמשי: רגאמב - "הירפסה יריחמ" רגאמ

 .ךרוצה תדימב םירוריב רשפאל ידכב ,רתו* םיקוושמ םניאש

 .םיננכותמה םירגאמה לכ לש חפנה יבושיח םיאבומ 5-ז הלבטב

208 



 עדימ תכרעמב םיצבק חפנ בושיח :5-ז הלבט

 רפסמ | בוקה גוס
 תומוטרה

 המושר ךרוא
 תעצוממ

 (םינמיס)

 בא םייונמ
 בא תוחוקל
 בא םיטרס
 תועונת | תורזחה/תולאשה
 תועונת םילובקת
 תועונת םיטרס תנמזה
 הלבט הירפסה *ריחמ

 (םינמיסב) םיצבק חפנ כ " ה ס
160680 

 םיצבקה לש איש יחפנ בושיח

 .םייתנש איה ןונכתה קפוא תפוקתו ,10% אוה ואדיוה תיירפס תוליעפב יופצה יתנשה לודיגה ,רוכזכ

 :היהי (םינמיסב) םיצבקה לש אישה חפנ
 ץ(םהא) = 11,098,100 א 1.1 ** 2 = 80

 חישקה םיטילקתה ןנוכב שורדה ןוסחאה תפנ בושיח

 .0.45 - ההז אוה םלוכ לש תישעמה הסופתה םדקמ יכ םיחינמ ונחנא .(אס-מ6ס280766 - תייב-הגמ 00 וא 40 ,20 - תיעוצקמ הפשב) םינמיס ןוילימ 80-ו 0 ,20 לש םיילנימוג ןוסחא יחפנ ילעב םינוכ לש םיגוס השולש םיעצומ +נקנזור רמל

 :לנימונ ןוסחא חפנ

 ןנוכל יברימ םיצבק חפנ 0-|5 0-55 0.55 תישעמ הסופת םדקמ 0 ,0 0 0 ,0 20 (םינמיסב)
 36 ,0 10 9,680 (םינמיסב)

 .קיפסמ ןוסחא חפנ ילעב םה ישילשה גוסהמ ןנוכהו ינשה גוסהמ ןנוכה ,תאז תמועל .םיננכותמה םיצבקה ןוסחאל קיפסמ ועא ןושארה גוסהמ ןנוכהש ירה ,םינמיס 13,429,000-ל עיגמ ,בשוחש יפכ ,םיצבקה לש אישה חפנש ןויכ

24 



 ח קרפ

 תכרעמה לש תלעות/תולע חותינ

 תופולח יתש ונבו באה ורידגה ('ו קרפ האר) תופולחה תרדגה ךלהמב

 תקידב .הנכותה חותיפ ךרד םוחתב תופולח יתשו דוביעה תטיש םוחתב

 לש תומישיה רקח ךלהמב הכרענש יפכ ,דוביעה תטיש םוחתב תופולחה

 וזש ךכ ,"ןבה תפולח"ל תטלוב תופידע התארה ('ז קרפ האר) הרמוחה

 ךרד םוחתב תופולח יתש ,אופיא ,ורתונ .הז םוחתב הדיח* הפולח הרתונ

 ללוחמ תרזעב מצע חותיפו הנכות תליבח תשיכר :הנכותה חותיפ

 .םימושיי

 תכרעמ לש תופולחה תאוושהל תלעות/תולע יחותי) תכירעב וליחתהש םרט

 םנמזל יפסכ ךרע סחייל ןיא יכ ,ונבו באה וטילחה ,םיננכתמ םהש עדימה

 לע עקשו: דועש ברה ןמזלו הירפסה לש עדימה תכרעמ ןונכתב עקשוהש ברה

 ריהצה ןבהו חוכיו צרפ ןאכ .תכרעמה לש תפטושה התלעפהל דע ,דיתעב םדי

 תכרעמב ועיקשיש העקשההש וארי רזחהה תפוקת ךשמ יבושיחש חוטב אוה יכ

 ךישמה באה .הנשמ תוחפ ךות תופולחהמ תחא לכב המצע תא אשית עדימה

 ןמזה ךרע תואצוהה ןובשחב אבו* אל םא םג יכ ,ותעדב קבדו חוכיוב

 תוחפל תופולחה יתשב היה* רזחהה תפוקת ךשמ ,ונבו באה ושידקהש

 םימושירב ולחהו ןחלושה דיל ונבו באה ובשיתה הז בצמב | .םייתנש

 .םיבושיחו

 :ןמקלדכ ודמאנ תועקשהה
 'ב הפולח 'א הפולח

 ת"ש ח"ש

 00 7,000 דוקרב תארוק רוא טע תפסוה ללוכ ,בשחמ תשיכר

 10 10 הריהמ תספדמ תשיכר

 00 00 דוקרב תויקבדמ תספדהל דחויתש תספדמ תשיכר

 5 10 "םיבכוכ קבא" הנכותה תליבח תשיכר

 00 נא "גמ-בר" םימושייה ללוחמ תשיכר

 2,000 -- הנכותה לש ימצעה חותיפב ץועיי

 ובלושיש השדח הלאשה תנחת - הירגנמ הנמזה

 10 10 תספדמהו בשחמה הב

 000 00 לונמ יסיטרכו תוקבדמ ,ףיצר ריינ בוציע תואצוה

 14,300 0 (ח"שב) תועקשה כ " ה ס
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 :ןמקלדכ ודמאנ תופטושה לועפתה תואצוה
 'ב הפולח 'א הפולח
 שדוחל ח"ש שדוחל ח"ש

 0)1 100 המודכו םינוטילקת ,הספדה יטרס ,ףיצר ריינ

 1000 100 הרמוחה לש הקזחאה תרבחל ישדוח םולשת

 == 1000 הנכותה תקזחא רובע הנכותה תיבל ישדוח םולשת

 ,הריכש תדבוע לש עובשב תופסונ הדובע תועש 2
 תקפהל ושדקו* רשא ,הירפסה תחיתפ תועשל +וחמ
 עדימה תכרעמב םישדח םיטרס תטילקל ,תורוכזת
 1000 100 | תוליגרה תועשב עצבל רשפא היהי אלש תודובעלו

 0)20 2100 (שדוחל ח"ש) תופטושה לועפתה תואצוה כ"הס
 יי ירו וורו קוו וו וואו

 קפוא תפוקת לכ ךשמב תועובק הנראשת ולא תואצוה י*כ םיחינמ ונחנא

 .ןכמ רחאל תחא הנש םגו (םייתנש) ןונכתה

 :ןמקלדכ ודמאנ תופטושה תולעותה
 'ב הפולח 'א הפולח

 הנשל ח"ש הנשל ח"ש

 ללכב םיטרסה לש םינדבואה רועיש תנטקה
 אלש םידובאה םיטרסה רפסמ תנטקה ,דחוימבו
 עובשב טרסמ םרובעב חוקלה תא בייחל ןתינ
 12,000 1,000 .ח"ש 120 - טרסל עצוממ ריחמ .שדוחב טרסל

 בבסל תודוה ,שוכרל שיש םיטרסה רפסמ תנטקה
 םיטרסה בבס רופישל .םיטרסה לש רתוי ר*המ
 תרזחהב םירחאמ תוחוקלל תורוכזתה תומרות
 חיטבמה ,םיטרסה תנמזה תוריש םרותו םיטרס
 .ףדמה לע ןיתמי אל ןיינע וב שיש טרסש
 שכר תא 5%-ב ןיטקהל היהי רשפא יכ םיכירעמ
 לכ תונקל גהנ צנרקנזור רמ .םישדחה םיטרסה
 םייונמ 100 לכל םישדח םיטרס 100-כ הנש
 תוחוקלהש םינשי םיטרס הירפסהמ איצוהלו
 הירפסה הלדג ,כ"הס .םהב ןיינעתהל וקיספה
 השיכרה תולע .םיטרסה רחבמב הנשל 15%-כב
 ,עדימה תכרעמ תלעפהל הנושארה הנשב היופצה
 )00 000 :ךכיפל היהי ןוכסיחה הבוגו ח"ש 120,000-כ

 םושירב תויועט ללגב םידספהה רועיש תנטקה
 לש םירקמה רפסמ תנטקהו םייוכיזהו םיבויחה
 .םולשת אלל ומייתסנש ףקותב יונמ אלל הלאשה
 ךסל עיגיש ,רוזחמהמ 0.5% היהי ןוכסיחה

 10 10 :היה*י יופצה ןוכסיחהו הנשל ח"ש 0

 110 110 (הנשב ח"ש) הנושארה הנשב תולעות כ"הס
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 ןה .תופולחה *תשב תווש עדימה תכרעמ תלעפהמ האצותכ תויוזחה תולעותה

 תויופצו ח"ש 11,800 ךסב עדימה תכרעמ תלעפהל הנושארה הנשב הנמכתסת

 .הנש ידמ 10%-ב לודגל

 וטנ המורתהו רזחהה תפוקת ךשמ תעיבקל בישחתה תא 1-ח הלבטב התע גיצנ

 רזחהה תפוקת ךשמ תעיבקל בישחתה תא 1-ח הלבטב התע גיצנ .הפוקתה ףוסב

 .(תכרעמה תלעפהל םייתנש םותב) ןונכתה קפוא תפוקת ףוסב וטנ המורתהו

 הרקמל ,תכרעמה תלעפהל תישילשה הנשה ףוס רובע בישחת םג ונפסוה

 טוריפ ןלהל .םינש שולשל ןונכתה קפוא תפוקת תא ךיראהל וטילחיש

 :םיבישחתה

 וטנ המורתהו רזחהה תפוקת ךשמ תעיבקל בישחת :1-ח הלבט

 2 1 0 הנש

 'א הפולח

 12,600 | 12,600 0 (ח"ש) תועקשהה םוכס
 )|00 0,000 -- (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לועפת תואצוה
 13,000 0 -- (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לש תולעותה
 0 00 -- (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לש המורתה
 110000 2000 ---(ח"ש) עדימה תכרעמ לש תרבטצמה המורתה
 1,400 | -6,2000 ָ-0 (ח"ש) וטנ המורתה

 'ב הפולח

 14,300 | 14,300 0 (ח"ש) תועקשהה םוכס
 1,000 21,0 --- (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לועפת תואצוה
 13,000 0 -- | (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לש תולעותה
 1, 0 -- (הנשל ח"ש) עדימה תכרעמ לש המורתה
 10 0 ---(ח"ש) עדימה תכרעמ לש תרבטצמה המורתה
 2,100 | -6,700 -.0 (ח"ש) וטנ המורתה

 הנשה םותב "כ ,תוארמ תופולחה יתשל תלעות/תולעה יחותינ תואצות

 ,רמולכ .תיבויח וטנ המורת תופולחה יתשל שי תכרעמה תלעפהל היינשה

 ךורא היה*י ואדיוה תיירפס לש תכרעמב רזחהה תפוקת ךשמ תופולחה יתשב

 הסוכת עדימה תכרעמב העקשהה ,תורחא םילמב .םייתנשמ תוחפ ךא ,הנשמ

 .ןונכתה קפוא תפוקת ךלהמב

 שי - ןונכתה קפוא תפוקת םותב וטנ המורתה - ינשה האוושהה דדמ יפ לע
 1,400 תמועל ח"ש 2,100 וטנ המורת) 'א הפולח לע 'ב הפולחל לק ןורתי

 עדימה תכרעמ םא ,(ימצע חותיפ) 'ב הפולחל רתוי לודג ןורתי יופצ .ח"ש
 תחא אל ףא יכ ,םג ונאצמ ,םוקמ לכמ .תישילש הנש הירפסה תא תרשת
 .הנוכנ האצמנ רזחהה תפוקת ךשמ יבגל ןבהו באה לש םהיתורעשהמ
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 לש עדימה תכרעמ רובע רזחהה תפוקת ךשמ חותינ לש יפרגה רוא*תה תא 1-ח םישרתב האר .יפרג ןורתפ םג םיפרצמ ונא ,הפידע תופולחה ןיבמ וזיא הז דדמ יפ לע ןוחבלו רזחהה תפוקת ךשמ תא קויד רתיב אוצמל תנמ לע
 .ואדיוה תיירפס

 (ןוזיאה תדוקנ) רזחהה תפוקת ךשמ תאיצמ :1-ח םישרת

 המורתה
 וטנ

100 
10 
1200 
00 
00 
0 
+ 0 
2,000 %--77-7]7]"7-+ 

 -,0 2 3 הנש
98 - 

00 

 ארקמ -0
 א הפולח - - - 0
0 

 ב הפולח
0 - 

0- 

 .'א הפולח יפל םישדוח 218 תמועל ,'ב הפולח יפל םישדוח 20.2 רזחהה תפוקת ךשמ .'ב הפולחל לק ןורת* - בשוחמה ןורתפב הלבקתהש וזל ההז האצות ונל האיבמ ףרגה תקידב
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 ט קרפ

 תופולתה תכרעה

 ונידידי ונפנ תופולחה לש תילכלכה הכרעהה תא עצבל ומייסש רחאל
 תופולחה לש תיתוכיא האוושה ךורעל ידכ ,ונבו צנרקנזור רמ ,םיקיתווה
 .תיתוכיא-תילכלכ תבלושמ האוושה ןיכהל ידכו

 תופולחה

 קר וזמ וז תונוש ואדיוה תיירפס רובע ונבו באה ורידגהש תופולחה
 :('ו קרפ האר) הנכותה חותיפ ךרד םוחתב

 ,םוחתב החמתמה הנכות תיבמ הנכות תשיכר לע תססובמ :'א הפולח
 .הנכותה תיבמ ףטוש הנכות תקזחא תוריש תלבקו

 ךות ונבו באה ידי לע הנכותה לש ימצע חותיפ לע תססובמ :'ב הפולח
 לש מצע עוציבו ,ךרוצה יפל,יעוצקמ צעויב תועייתסה
 .הנכותה תקזחא

 תופולחה לש תיתוכיא האוושה 0

 םייטנבלרה הכרעהה יאשונ תריחב א

 םילדבה שי םהבש ,הנכותה םוחתמו ילועפתה םוחתהמ וחקלי: הכרעהה יאשונ
 .תופולחה ןיב תוהז שי ובש הרמוחה םוחתמ אלו ,תופולחה ןיב

 ,ואדיוה תיירפס לש "חומהו בלה" תווהל הרומא עדימה תכרעמש וןויכמ
 11 ךותמ .תכרעמה לש לועפתה תויעבל תדחוימ תובישח ונבו באה םיסחיימ
 טוריפ ןלהל .ילועפתה םוחתל העבש םיכייתשמ ,ורחבש הכרעהה יאשונ
 :םיאשונה

 ילועפתה םוחתב הכרעה יאשונ

 .תורזחהו תולאשה םושירב הדובעה תוחונ -
 .םיטרס תונמזהב לופיטב הדובעה תוחונ -
 .תוחוקלל יגולטקה תורישה ביט -
 .איש ינמזב להקה תורישב הדובעל תכרעמה תמאתה -
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 .הווצאב םיטיפדת תקפהו םייתפוקת .תוחוד תקפה תוחונ -
 .םילזוג םהש ןמזה ךשמו תכרעמה לש החטבאהו יוביגה ?להונ תוטשפ -
 ,םינותנה סיסבב הלקת רחאל תכרעמה לש תוששואתהה ילהונ תוטשפ -

 .רוזחלשל שרדייש הדובעה ףקיהו

 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ

 לע  תורבגתהה תוליעיו ,תולקת יול'גל *וכיסה :הנכותה תונימא -
 .תולגתמה תולקתה

 .םישדח םיטלפ תפסוהלו תכרעמה תבחרהל שורדה %מאמה -
 .(םיסיפדתו םיגצמ) םייק טלפב םייוניש עוציבל תויורשפאה -
 .עדימה תכרעמה םינותנה תחטבא תמר -

 הכרעה אשונ לכל תובישח ילולקיש תעיבק ב

 ונבו באה ושמתשה הכרעהה יאשונ לש תובישחה ילולקיש תעיבק ךרוצל
 תובישחה ילולקיש תעיבק ךילהת .(תוגרד) תומר עבש לעב לולקיש םוחתב
 לולקיש ,דרפנב דחא לכ ,ונבו באה ועיצה ןושארה בלשב .יבלש-וד היה
 םכסומה תובישחה לולקיש תא ועבק ינשה בלשב .הכרעה אשונ לכל תובישח
 ךרדב לדבה היה םהבש םיאשונב םהיקומינ תגצהו רוריב ךות ,םהינש לע
 :ןלהל םיטרופמ ועבקש תובישחה ילולקיש .ועיצהש

 תובישח לולקיש הכרעהה אשונ

 ילועפתה םוחתב הכרעה יאשונ
 תורזחהו תולאשה םושירב הדובעה תוחונ 1
 םיטרס תונמזהב לופיטב הדובעה תוחונ .2
 תוחוקלל יגולטקה תורישה ביט 3
 איש ינמזב להקה תורישל תכרעמה תמאתה .4
 לולכמב םיסיפדתו תוחוד תקפה תוחונ .5
 החטבאהו יוביגה ילהונ תוליעיו תוטשפ .6
 שו ₪ שו 1 ₪ ₪ תכרעמה לש תוששואתהה ילהונ תוליעיו תוטשפ 7

 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ
 תולקת לע תורבגתהה תוליעיו הנכותה תונימא 1
 םישדח םיטלפ תפסוהל שורדה מאמה .2
 םייק טלפב םייוניש עוציבל תויורשפאה 3
 רנ ₪1 עדימה תכרעמב םינותנה תחטבא תמר .4

 הפולח לכב הכרעה אשונ לכל ןויצ ןתמ .ג

 לכ עבק הליחת :וז ךרדב ועבק הפולח לכלו הכרעה אשונ לכל וןויצה תא
 תופולחה יתשמ תחא לכלו הכרעהה יאשונ 11 לכל םינויצ דרפנב םהמ דחא
 שרפה וב ואצמש אשונ לכ רובע .םינויצה ןיב האוושה וכרע ךכ רחאו
 .עבקש ןויצל ויקומינ תא דחא לכ גיצה ובש רצק ןויד וכרע םה ,םינויצב
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 ךשמנ ןוידה .הפולח לכ תונוכת לש רתוי -תנזואמ הנומת לבקל וחילצה ךכ

 .םכסומ ןויצ עובקלו "הוושה קמע"ל ע*גהל וחילצה רשא דע

 הכרעהה יאשונל םינויצה ןתמל ונבו באה לש םהיתוקמנה םוכיס ןלהל

 .תופולחה *תשל םינושה

 ילועפתה םוחתה

 (ימצע חותיפב הנכותהו "םיבכוכ קבא"  הנכותה תליבח) תופולחה יתש

 טרסה תא םיהזמה םירפסמה תטילקל דוקרב דוק תאירקב שומיש לע תוססובמ

 תוחונ גשות תופולחה יתשב יכ ,וכירעה ךכיפל .האירק רישכמ תשיכר לעו

 ועבקש ןויצה ןכ לעו ,תורזחההו תולאשהה לש םושירה עוציבב רתויב הבר

 .ההז

 תללוכ איהש ןויכמ ,הנכותה תליבח לע ןורת* יופצ ימצע חותיפב הנכותל

 (5.5 ,54 3 ,9.2 ,5.1 םיטלפ) טלפ גצמ לנשו טלפ יסיפדת השולש

 לש הפילש םירשפאמ הלא םיטלפ .הנכותה תליבחב היוצמ הנניא םתמגודש

 תורישה .הנכותה תליבחב תעצומה וזמ רתוי החונ ךרדב ונמזוהש םיטרס

 יפל :םיגולטק יגוס העברא ללוכו רתוי ףיקמ 'ב הפולחב עצומה יגולטקה

 (7.7 טלפ) טרסה גוס יפל ,(7.4 טלפ) יאמב יפל ,(7.1 טלפ) םינקחש

 עצומה תורישה ,תאז תמועל .(8 טלפ) טרסה גוסו רוצייה תנש יפלו

 התכז 'ב הפולח ןכל .דבלב טרסה םש יפל - רתויב םצמוצמ 'א הפולחב

 .לגולטקה תורישה אשונב הברהב ההובג הכרעהל

 ןויצהו ,איש סמוע ןמזב להקה תורישל בל תמושת הנתינ תופולחה יתשב

 תוחוד קיפהל ידמל חונ תופולחה יתשב .ןהיתשל ההז הז אשונב ועבקש

 היה: 'ב הפולחב שורדה דוביעה עוציב יכ הארנ םלוא ,הווצאב םיסיפדתו

 .הנכותה תליבחב רשאמ רתוי טושפ

 ,התואנ המרב םינותנ תחטבא תוטישו יוביג יכילהת תוללוכ תופולחה יתש

 רחאמ ,תוששואתהה יכ*להת םוחתב רכי*נ ןורת* 'א הפולחל יכ הארנ םלוא

 תונכתבו ןונכתב רכינ ףמאמ עיקשהל אלש וטילחה ונבו צנרקנזור רמו

 .תוששואתהה אשונב

 הנכותה םוחת

 תולקתל תדעומ חרכהב היהת ימצע חותיפב תכרעמהש ךכל םיעדומ ונבו באה

 ,תאז תמועל .תונכתו ןונכת תואיגש בקע תונושארה םינשה ךלהמב וכשמייש

 יבחרב ואדיו תוירפס תורשע םויכ רבכ תתרשמה ,"םיבכוכ קבא" תנכות

 אוה תואיגש לש תולגתהל יוכיטהו "התודלי" יבלש תא רבכ הרבע ,ראה

 .דואמ ןטק

 תרגסמב ושרדנ אלש תוחוד לש ןווגמ תללוכ "םיבכוכ קבא" הנכותה תליבח

 יוכיס םילק יכ ,וחינה ךכיפל .ונבו באה וניכהש עדימה תכרעמ ןויפא

 ,הירפסל שרדיהל םייושעש םיפסונ תוחוד לולכת הנכותה תליבחש לודג

 חותיפב הנכותב ,תאז תמועל .ילמינימ ףמאמב םתוא ךופהל היהי רשפאו

 .ףסונ חוד לכב אלמ ףמאמ עיקשהל ךרוצ היהי ימצע



 םה .םייק טלפב יונשל תויורשפאה תא םג ונחב ונבו אנרקנזור רמ

 'ב הפולחב ,ךכל תויורשפא תקפסמ הניאו טעמכ 'א הפולחש דועב יכ ואצמ

 .תמיוסמ הדובע תעקשה ךות םיירשפא םייונישה

 הפולחב תננכותמה וזמ ההובג 'א הפולחב תרשפאתמה םינותנה תחטבא תמר

 תועצומה םינותנל השיגה רודימל לודגה תויורשפאה ןווגמל תודוה ,'ב

 .הנכותה תליבח תרגסמב

 תופולחה הכרעה

 ןלהל .תוגרד 10 לש םינויצ םלוסב ונבו באה ושמתשה הכרעהה ךרוצל

 :םינויצה טוריפ

 ןויצה ןויצה

 'ב הפולח 'א הפולח הכרעהה אשונ

 ילועפתה םוחתב הכרעה יאשונ
 10 10 תורזחהו תולאשה םושירב הדובעה תוחונ 1

 9 6 םיטרס תונמזהב לופיטב הדובעה תוחונ .2

 9 5 תוחוקלל יגולטקה תורישה ביט 3

 9 9 איש ינמזב להקה תורישל תכרעמה תמאתה .4

 9 8 לולכמב םיסיפדתו תוחוד תקפה תוחונ .5

 8 8 החטבאהו יוביגה ילהונ תוליעיו תוטשפ .6

 4 9  תכרעמה לש תוששואתהה ילהונ תוליעיו תוטשפ .7

 הנכותב םירושקה הכרעה יאשונ
 0 | תולקת לע תורבגתהה תוליע*ו הנכותה תונימא .1
 9 םישדח םיטלפ תפסוהל שורדה מאמה .2
 3 םייק טלפב םייוניש עוציבל תויורשפאה 3
 רנ רנ 6 9 עדימה תכרעמב םינותנה תחטבא תמר .4

 הפולח לכל עצוממ הכרעה ןויצו ללוכה דוקינה בושיח .ד

 גצומ תופולחה יתש רובע תיתוכיאה הכרעהה ןויצו ללוכה דוקינה בישחת

 .1-ט הלבטב

 לע הרומ הידדמ ינש לע תיתוכיאה הכרעהה ,הלבטה ןמ תוארל לכונש יפכ

 החמתמה הנכות תיבמ שכרתש הנכות תליבחל רמולכ ,'א הפולחל ןורתי

 .ואד*וה תוירפסל הנכותב
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 תופולחל תיתוכיא הכרעה ידדמ :1-ט הלבט

 'ב הפולח 'א הפולח
 דוקינ ןויצ|דוקינ ןויצ

 ילועפתה םוחתב חכרעה יאטונ

 תורזחהו תולאשה םושירב הדובעה תוחונ .

 םיטרס תונמזהב לופיטב הדובעה תוחונ .

 תוחוקלל יגולטקה תוריטה ביט .

 איש *נמזב להקה תורישל תכרעמה תמאתה .

 -הווצאב םיסיפדתו תוחוד תקפה תוחונ .

 החטבאהו יוביגה ילהונ תוליעיו תוטשפ

 תכרעמה לש תוששואתהה ילהונ תוליעיו תוטשפ .
 רנ (\ת וע א =

 תנכותב םירוטקה חכרעה יאטונ

 תולקת לע תורבגתהה תוליעיו הנכותה תונימא .1

 םישדח םיטלפ תפסוהל שורדה ץמאמה .2

 םייק טלפב םייוניש עוציבל תויורשפאה .3

 עדימה תכרעמב םינותנה תחטבא תמר .84

 תובישחה ילולקיש ךס

 חח תיתוכיא הכרעהל ללוכ דוקינ

 א [6 [ ]יא

 עדימה תכרעמל תופולחה לש תיתוכיא-תילכלכ תבלושמ הכרעה 2.ט
 ואדיוה תיירפס לש

 םיסחיימ םהש ךרעה כ ,ךורא חוכיו רחאל ועבק ונבו נרקנזור רמ
 לש תילכלכה הכרעהל םיסחיימ םהש ךרעהמ השולש יפ אוה תיתוכיאה הכרעהל
 0.25 לקשמ תילכלכה הכרעהל םיסחיימ םה ,תורחא םילמב .תופולחה

 .0.75 לקשמ - תיתוכיאה הכרעהלו

 ונכרעש תלעות/תולע חותינ ינותנ תא התע ףרצנ תבלושמה הכרעהה ךרוצל
 .(1-ח הלבט) ח קרפב גצוה רשאו ,תומישיה רקח לש םדוק בלשב תופולחל

 הפולח הפולח

 ב א

 :ולבקתהש הכרעהה ינותנ
 0)),2 10 (םילקשב) היינשה הנשה ףוסב וטנ המורתה
 213 12 תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקינה

 :ובשוחש תויסחיה תוכרעהה
 1000 07 תיסחי תילכלכ הכרעה
 2 100 תיסחי תיתוכיא הכרעה
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 תוילכלכה תוכרעההו תויתוכיאה תוכרעהה ליהמתל תופולחה תושיגר חותינ

 .1-ט םישרתב גצומ

 תופולחה לש תושיגר חותינ םישרת :1-ט םישרת

 הכרעה הכרעה
 תיתוכיא תילכלכ
 האסה םייתנש ןונכתה קפוא תיסחי

100 100 

10 10 

0.> 00| 

 0 ארקמ 0
 א הפולח

 20 ב הפולח 20

---+ + +---+ + +---+ + 

0 ( 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 .0.0 
 םיסחי ימש לקשמה
 תילכלכה הכרעהל

 ןיב הפדעהה סח* רובע הפידעה הפולחה איה 'ב הפולח יכ הארמ םישרתה
 ,םג הארמ םישרתה .ונבו באה ועבקש תילכלכ הכרעה ןיבל תיתוכיא הכרעה
 םהבש םיליהמתה םוחת רובע הפידע ,הנכותה לש ימצע חותיפ ,'ב הפולח יכ
 תיתוכיאה הכרעהה לש הלקשמו) 19% לע הלוע תילכלכה הכרעהה לש הלקשמ
 ,"םיבכוכ קבא" הנכותה תליבח תשיכר ,'א הפולח וליאו .(81%-מ ךומנ
 19%-מ ךומנ תילכלכה הכרעהה לש הלקשמ םהבש םיליהמתה םוחת רובע הפידע
 .(81% לע הלוע תיתוכיאה הכרעהה לש הלקשמו)

 שולש תו:הל ךירצ ןונכתה קפוא ילוא" - רוהרה הלע תואצותה תלבק םע

 שולש לש ןונכת קפוא תפוקת רובע תופולחה לש תבלושמה הכרעהה "?םינש

 .ןלהל תגצומ םינש

 ונכרעש תלעות/תולע חותינ ינותנ תא התע ףרצנ תבלושמה הכרעהה ךרוצל
 .(1-ח הלבטב) ח קרפב גצוה רשאו ,תומישיה רקח לש םדוק בלשב תופולחל

 הפולח | הפולח

 ב א

 :ולבקתהש הכרעהה ינותנ
 12,2000 0 (םילקשב) תישילשה הנשה ףוסב וטנ המורתה
 133 2 תיתוכיא הכרעהל ללוכה דוקינה

 :ובשוחש תויסחיה תוכרעהה
 100 4 תיסחי תילכלכ הכרעה
 2 1002 תיסח* תיתוכיא הכרעה
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 -תילכלכ תבלושמ הכרעהב תופולחה תושיגר חותינ גצומ 2-ט םישרתב

 .םינש שולש לש ןונכתה קפוא יפ לע תיתוכיא

 תופולחה לש תושיגר חותינ םישרת :2-ט םישרת

 םינש שולש - ןונכתה קפוא

 הכרעה
 הכרעה

 תילכלכ
 תיתוכיא

 תיסחי
 תיסחי

100 
100 

0 0.9 0.8 0.7 6 0.5 %.0 0.3 0.2 0.1 0.0 

 םיסחיימש לקשמה
 תילכלכה הכרעהל

 ,ןאכ ."ךפהמ" לח םינש שולש לש ןונכת קפואל רבעמב יכ ,הארמ םישרתה

 תיתוכיא הכרעה ןיב הפדעהה סח* רובע הפידעה הפולחה איה 'א הפולח

 תשיכר ,'א הפולח יכ ,םג הארמ םישרתה .ונבו באה ועבקש תילכלכ הכרעהל

 הלקשמ םהבש םיליהמתה םוחת רובע הפידע ,"םיבכוכ קבא" הנכותה תליבח

 לע הלוע תיתוכיאה הכרעהה לש הלקשמו) 32%-מ ךומנ תילכלכה הכרעהה לש

 םיליהמתה םוחת רובע הפידע ,הנכותה לש ימצע חותיפ ,'ב הפולה .(%

 הכרעהה לש הלקשמו) 32% לע הלוע תילכלכה הכרעהה לש הלקשמ םהבש

 .(68%-מ ךומנ תיתוכיאה

 .בר ןמזל אל ךא ,ונבו צנרקנזור רמ תא טעמ הכיבה הלבקתהש האצותה

 רשאכ ,חות*נה תואצות תא המאת ימצע חותיפב תכרעמה תא םיקהל הטלחהה

 תמאות םתטלחה יכ ,ומיכסה םמצע ןיבל םניב .םייתנש אוה ןונכתה קפוא

 בושחימ טקיורפב יביסנטניאה קוסיעב ךישמהל זעה םנוצר תא לכמ רתוי

 אל הרקמ לכבו ,הכ דע בר קופיס םג םהל קינעהש קוסיע - ואדיוה תיירפס

 .םהידימ הז טקיורפ םיאיצומ ויה
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 ' קרפ

 תמייקה עדימה תכרעממ הבסה

 השדחה תכרעמל

 ללגב יכ הנקסמל ונבו באה וע'גה הבסהה עצבמ ןונכתל ושגנש םרט

 ולכו* אל הרקמ םושב ,ריעבש תורחאה ואדיוה תוירפס לש תרבוגה תורחתהה

 ,להקל תורישה תועש רפסמ תא תיחפהל וא ,ואדיוה תיירפס תא רוגסל

 .הבסהה ךלהמב

 וטילחה ,באה יצבוק תבסהל שרדית הבסהה תדובע בור יכ היה רורבש ןויכמ

 טוריפ ןלהל .םיירקיעה םירגאמה תבסהב הדובעה ףקיה תא דומאל

 :םינותנה

 ןמזה רפסמ
 בוקה תבסהל כ"הס | המושר תדלקהל תומושרה באה ץבוק

 תועש 847 = תוקסד 0 תוקד 1 2,000 םייונמ

 תועש 23 = תוקד 0 תוקד 8% 190 תוחוקל

 תועש 100 = תוקסד 0 תוקד 5 0 םיטרס

 תועש 90 כ"הס

 תדלקהל םינמזה יכ ,בל םישל שי .5-ז ,1-ז תואלבטמ םיחוקל םינותנה

 ורכזנש םינמזה .להק תוחכונב אלש הדלקהה רובע םה הבסהה ךלהמב המושר

 ,חוקלה תוחכונב תישענ חוקלה תמושר תדלקה יכ ןובשחב םיאיבמ תואלבטב

 .תוחוקל תוחכונב אלש תישענ םיטרסה תומושר תדלקה וליאו

 תועש 2 עצוממב דחא לכ םיצבקה תמקהל שידקהל ולכו* ונבו באהש החנהב

 .םיישדוח טעמכ ךשמי* הבסהה עצבמש ירה ,לוחה ימימ דחא לכב ,םויל

 הבסטהה תינכות

 :םיבלש ינש לש תיתגרדה הבסה תינכות לע וטילחה רבד לש ומוכיסב

 'א בלש

 הז בלש ךשמ .הנשיה תכרעמה תלעפה ךשמה ידכ ךות ,םיטרסה בוק תמקה

 .דחא שדוחל ןנכות
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 תועש ירחאו הירפסה תחיתפ ינפלש תועשב ונבו באה וועצבי הז בלשב

 וקיבד: הבסהה ךלהמב .םיטרסה ינותנ לש הדלקהה תולועפ תא החיתפה

 וחק* צבוקה תמקה ךלהמב .ותפיטע לעו טלקנש טרס לכ לע דוקרב תוקבדמ

 תוקבדמב םינמוסמ יתלב ואצמייש םיטרסה תא הירפסה יפדממ םעפ לכ

 .דוקרב

 'ב בלש

 תא תרשת הנשיה תכרעמה .תוחוקלה צבוקו םי*ונמה בוק לש תיתגרדה הבסה

 םייונמה תא תרשת השדחה תכרעמה וליאו ,ובסוה אלש תוחוקלהו םייונמה

 לונמ וא חוקל ןיא :כ  ,"ליבקמב הציר" ןאכ א .ובסוהש תוחוקלהו

 עוציבל ןנכות הז בלש םג .תחא הנועבו תעב תוכרעמה יתשמ תוריש לבקמה

 .םימי שדוחכ ךשמב

 ןיידע רשאו ,הירפסל סנכייש חוקלו יונמ לכ לש המושרה בסות הז בלשב

 סיטרכב םימושרה םינותנה יפ לע השעית הבסהה .השדחה תכרעמל בסוה אל

 תולאשהה קר ומשריי ובסויש תוחוקלה תומושרב .חוקלה סיטרכב וא ,יונמה

 ולצונ* ,ףסונב .הבסהה ןמזב חוקלה ידיב םיאצמנה םיטרסהו תושדחה

 תוחוקל לש םהיתומושר תבסהל ןהירחאלו החיתפה תועש ינפלש תועשה

 .םיפסונ סייונמו

 תולאשה יבגל םירוריבל ושמשי םי*ונמהו תוחוקלה לש תומייקה תוסטרכה

 טעמכ קספי* ולא תוסטרכב שומישהש םיפצמ .הבסהה ינפל ושענש תורזחהו

 .הנש יצחכ רובעכ ןיטולחל

 בלשב ובסוה אלש םיטרסה תרתי לש הבסה םג השעית ינשה בלשה תרגסמב

 אלש םיטרסה .הבסהה תפוקתב הירפסה יפדמ לע ואצמנ אל יכ ,ןושארה

 הז ךרוצל .תרזוח הלאשה ינפלו הירפסל םתרזח םע ובסוי ןיידע ובסוה

 .דוקרב תוקבדמ שארמ םרובע ונכוי

 :תוריש אולממ תונהל תוקלה לכו* ,ינשה שדוחב ליחתייש ,ינשה בלשב

 .גולטקה
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 .ונבו צנרקנזור רממ הדירפ תולימ רפסמ ,םויסלו

 !םלשנ אלו םת

 ואצמי יאדוב םה השדחה תכרעמה תא ליעפהל וניעדוימ וליחתיש רחאל

 וליאו ,הלאכ םניא םיינויחו םיבושח םהיניעב ובשחנש םימיוסמ םיאשונש

 וא ,םירתוימ םיטלפו םיטלק ולג* םג םה .רתו* םיבושחל וכפה - םירחא

 המכ ויהי .םתנכהל צמאמה תא הווש הניאו הכומנ תילושה םתלעותש הלאכ

 ...דועו דועו ,הנוש ךרדב םתושעל ופידעי םהש דוביע יכילהת

 תכרעמ לש םייחה רוזחמ לש תועמשמה תא םיניבמ ונאו עדימ תכרעמ ונמקה

 ידכ ,ךילהתה לש ותישארל ,אצומה תדוקנל םירזוח ונא .תבשחוממה עדימה

 .עדימה תכרעמ לש רתוי תמדקתמה הסריגה לש חותיפב בוש ליחתהל
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 תורוקמ תמישר

 116%8-180:0 -  סוטולב םימדקתמל ורקמ" ;(1991) .ר  ימהרבא
 .ימע-דוה תאצוה ;"1ם+78-118010-ו

 תאצוה ;"ורקמה תפש - םימדקתמל 123 סוטול" ;(1988) .א ןמלדא
 .ימע-דוה

 םיליחתמל ינבמ תונכת - לקספ-וברוט" ;(1991) 'פורפ ,.א גרבלגנא
 .ימע-דוה תאצוה ;"6.0-ו 5.5 תואסריג ללוכ) םימדקתמו

 ,םיישיא םיבשחמל) ינבמ 85 | לובוק" ;(1990) 'פורפ ,.א גרבלגנא

 .ימע-דוה תאצוה ;"(םייזכרמ םיבשחמו /8% יבשחמ

 , תאצוה ;"*נבמ תונכתל הפש - לקספ" ;(1987) 'פורפ ,.א גרבלגנא
 .ימע-דוה

 ;"תובשחוממ עדימ תוכרעמ" ;(1984) ,* דמלמ ,ז ןמיונ ,* ציבורוב
 .רואל םיאיצומ רבוקיר'צ

 ;"12-1  תודיח* - עדימ תוכרעמ ןונכת" ;(1988) ר"ד ,.ד ןילג
 .החותפה הטיסרבינואה תאצוה

 ;"ם"ביתה ךרעמב ישיאה בשחמה לש ומוקמ" ;(1986) .* ןמלקנוד
 .16-21 ,1986 רבמבונ ,65 ןוילג ,םיבשחמ

 םינותנ דוביע - ינורטקלאה בשחמה" ;(1985) .* דוהימע ,.* ןאה
 .ימע-דוה תאצוה ;"קיסייב תונכתו

 .ימע-דוה ;"םיצבק לוהינו םינותנ ןוגרא" ;(1982) .ר ןמרפייה

 "םימושייו םילדומ תונורקע - םינותנ יסיסב" ;(1984) .ר ןמרפייה
 .ימע-דוה תאצוה

 ;"םינותנ תנזּה דיקפתב ןמוימה שמתשמל קשמימ" ;(1987) .א לארה
 .10-19 ,74 ןוילג ,םיבשחמ

 ךרכ ,בשוח השעמ ;"רוחבל תעה - םיישיא םיבשחמ" ;(1989) .ש יררה
 .81-83 ,5-6 תרבוח ,ז"ט

 ;"לודג יתיישעת ןוגראל ישיא בושחימ תרדחה" ;(1985) .צ סורי
 .46-47 ,46 ןוילג ,םיבשחמ
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 .ימע-דוה ;"תובשחוממ תוכרעמב עדימ תחטבא" ;(1990) .ו ןייל

 תאצוה ;"וימאותו 18%[ 20  ישיאה בשחמל ךירדמה" ;(1988) לסל

 .סוקופ
 ו

 ;"תוכרעמ חותיפב השעמו הכלה - הנכות תסדנה" ;(1989) .מ סאימחנ

 .ימע-דוה תאצוה

 הצק ישמתשמ בושחמל םיכרד - עדימ יזכרמ" ;(1987) .חה  רקוס

 .40-44 ,76 ןוילג ,םיבשחמ ;"םילודג םינוגראב

 .סוקופ תאצוה ;"כ5458 1/-ל םלשה ךירדמה" ;(1990) .א ןוספמיס

 .ימע-דוה תאצוה ;"תותשרו בושקת" ;(1990) .א פוקס

 .ססקס תאצוה ;"123 סוטול לש ישומישה ךירדמה" ;(1989) .ז סקס

 תוכרעמ ןונכתו חותינב תודוסי" ;(1980) .* לפרוק >*  דוהימע

 .ימע-דוה תאצוה ;"עדימ

 וזחש וזמ הנוש 'תיב לכב בשחמ' םולח תומשגתה" ;(1985) .ע תימע

 .68-70 ,43 ןוילג ,םיבשחמ ;"םיחמומה

 .ימע-דדוה תאצוה ;"[%1א דומלל" ;(1990) .א סיקוואליפ

 ןוילג ,םיבשחמ ;"םיישיא םיבשחמב עדימ תחטבא" ;(1985) .מ גלפ

8, 30-32. 

 ,כס5 ,אובמ) ישומישל םג תעכ - ישיאה בשחמה" ;(1990) .* קנרפ

 .ףנרק תאצוה ;"(קיסייב

 ;"2.2 הסריג םימדקתמו םיליחתמל 123 סוטול" ;(1990) .* קנרפ
 .ףנרק תאצוה

 תאצוה ;"תיתוכאלמ הנב תפש גולורפ" ;(1987) .ב  בוקינלוריצ

 .ימע-דוה

 סורקימה לכ םע תושעל המ" ;(1985) .א .ל ןמדוו ,.וו .ג .פ ןיק

 .19-27 ,1 ןוילג ,12 ךרכ ,בשוח השעמ ;"וללה

 ןורתפ -- תורכמה תיישעתב בשחמ-ורקימ" ;(1985) .ד תימע .א ןסק

 .58-61 ,51 ןוילג ,םיבשחמ ;"לוזו טושפ

 תויצקנופ | ,םיניפאמ - 05/2" ;(1989) סמאיליוו-ו לסמ | ,ץנרק
 .ימע-דוה תאצוה ;"םימושייו

 שמתשמל 68א1-ו 60845₪ 111 ק1ש8 םימושי יללוחמ" ;(1988) .א וור

 .ימע-דוה תאצוה ;"תירבעב



 .ימע-דוה ;"6 תפשל םלשה ךירדמה" ;(1989) 'מ ןמטכיל-ו 'ע שר 3

 ,םיבשחמ ;"יזכרמה בשחמה דצב ישיאה בשחמה" ;(1986) .מ רימש .4
 .24-33 ,1986 רבמצד ,66 ןוילג
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 תבשחוממ עדימ תכרעמ ליעפהל םירשפאמ ורובע הנכותה תוליבחו ישיאה בשחמה

 תיקסע תוליעפ לעיל תרשפאמ וזכ תכרעמ .קסעה תיבב וא דרשמב ,תיבב תיאמצע

 העקשהב ,תאז לכו .ןוגראב לוהינהו הרקבה ,ףטושה לועפתה תא רפשלו ביבחת וא

 .תוכומנ תופטוש תויולעבו הכומנ

 עדימה תויעב תא רותפל תולוכי תוישיא עדימ תוכרעמ רשא ,םיברל דעוימ רפסה

 :םהלש

 םתוירחאבש םינותנ דוביעל יאמצע ילכל םיקוקזה ןוגראב עוצקמ ילעב | -

 .תישיאה

 .םקסע תא בשחמל םסיניינועמה קסע יתב ילעב -

 .םתיבב וא םתדובעב םינותנ דוביעב יאמצע ןפואב םילפטמה םישנא | -

 .ןתוא רפשל םיניינועמו תוישיא עדימ תוכרעמ םיליעבמה םישנא -

 .עדימ תויעבל "ימוקמ" ןורתפ םישפחמה ןוגראב תודיח* ?להנמ -

 סוחתב תוחמתהל םיניינועמה עדימ תוכרעמ ?סדנהמו תוכרעמ יחתתנמ -

 .ןוגראב תונוש תודיחיב םמשיילו תוישיא עדימ תוכרעמ

 עדימה תושירד תרדגהב םיתורישו תונכות שכורש ימ לכל עייסל לכוי םג רפסה

 .עדימה תכרעמ תא ורובע םימשיימה עוצקמ ילעב םע תרושקתבו

 הארוה רבחכ .עדימה תוכרעמ סוחתב ריכב ץעויכ שמשמ ,ןילג לאינד ר"ד ,רבחמה

 סוחתב סיאשונ ןווגמב הצרמ אוה ןוינכטב לוהינו הישעת תסדנהל הטלוקפב ריכב

 ידי לע המסרופש "עדימ תוכרעמ ןונכת" םירפסה תרדס תא בתכ ןילג ר'ד .הז 7

 .םיבר סירמאמ םסרפו בתכ ,החותפה הטיסרבינואה .
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